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Słowo wstępne

Jako temat Drogowskazów wybraliśmy modlitwę Wiary i Światła, aby wspólnie 
rozważać ten piękny tekst przez cały rok, który kieruje nas ku kolejnemu Spot-

kaniu Międzynarodowemu w 2018 roku. Modlitwa Wiary i Światła podsumowuje 
naszą duchowość. To w niej odnajdujemy najistotniejsze elementy, którym przyj-
rzymy się podczas naszych comiesięcznych spotkań we wspólnotach. 

Nadchodzący rok będzie czasem modlitwy, którą podejmiemy naszych spotka-
niach, by wesprzeć delegatów obecnych na spotkaniu w Libanie w dokonywaniu 
wyborów oraz podejmowaniu decyzji. Naszą drogą będzie próba rozeznawania 
i kroczenia za Bożym wezwaniem, które kieruje On do nas na lata 2018–2023. 
Przy rozeznawaniu możemy skorzystać dodatkowo z materiałów, które mamy do 
dyspozycji, np. z książeczki o duchowości oraz opracowanych w rożnych wersjach 
językowych rekolekcji wygłoszonych przez Jeana Vaniera w Trosly, nagranych na 
płyty DVD1. 

Ghislain du Chéné
Koordynator Międzynarodowy 

1 Do nabycia w sekretariacie międzynarodowym lub w małej księgarence: www.faithandlight.
org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications

http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications
http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications
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Przyjdź i zamieszkaj w nas 

Wybraliście piękny tytuł. Słowo przebywać (zamieszkać w kimś) jest bardzo 
ważne w Ewangelii według św. Jana. 

Duch Święty jako gołębica spoczął na Panu Jezusie oraz dwóch uczniach Jana 
Chrzciciela, którzy poszli za Panem pytając Go: „Gdzie mieszkasz?”. A Jezus po-
wiedział swym uczniom: „Trwajcie w miłości mojej”. 

Trwanie to nabieranie radości tam, gdzie jesteśmy, to pozostawanie we wspól-
nocie, pozwalanie Bogu na przebywanie w nas. Najmniejsi są również domowni-
kami Boga, ponieważ Jezus powiedział: „Ten, kto spożywa moje ciało i pije moją 
krew, ten	trwa	we	mnie”. 

Tak, niech ten rok będzie czasem naszego trwania we wspólnocie oraz w Bogu. 

Jean Vanier 
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Jak powstała nasza modlitwa

Przygotowując pielgrzymkę do Lourdes w 1971 roku, uwieńczoną powstaniem 
naszego Ruchu, odczuwaliśmy potrzebę zawierzenia tych przekraczających 

nasze siły wydarzeń, łagodnej miłości Boga oraz dziewicy Maryi. Zaproponowa-
liśmy, by łączyć się duchowo co środę na kilka chwil poprzez prostą modlitwę 
dziesiątkiem różańca.

Często odwoływaliśmy się do tekstu pięknej modlitwy wspólnot L’Arche. 
Dzielimy z nimi wspólne natchnienie poprzez osobę Jeana Vanier. Jednakże do-
świadczaliśmy tego, że nasza rzeczywistość była odrobinę inna. Dlatego czuliśmy 
potrzebę,by powstała nasza własna modlitwa. Modlitwa ta nie zrodziła się spon-
tanicznie. Członkowie biura zostali poproszeni o wyrażenie podstawowej idei. 
Było to zadanie wymagające czasu. Do mnie zwrócono się z prośbą o zebranie 
w spójną całość mozaiki propozycji. 

Tekst modlitwy uzyskał następnie akceptację członków zarządu, a jej oficjalne 
przyjęcie nastąpiło w czasie międzynarodowych rekolekcji wielkanocnych w Po-
issy (Francja) w 1984 roku. 

Jakiś czas potem otrzymałam list od Mariangeli Bertolini, zalęknionej i zdru-
zgotanej narodzinami maleńkiej Chicci z upośledzeniem. Mariangela uważała, że 
modlitwa Wiary i Światła jest bardzo piękna, ale zaproponowała, by po słowach „by 
wspólnie nieść nasze cierpienia i trudy”, dodać „w chwilach przytłaczających siły tak, 
że jesteśmy bliscy załamania”. Nie mogliśmy przyjąć tej propozycji, bo, jak założyli-
śmy, modlitwa winna być krótka. Nie wolno nam jednak o tych słowach zapominać. 

Modlitwa Wiary i Światła jest tą cieniutką, a zarazem mocną nicią łączącą 
wspólnoty podczas spotkań na całym świecie. Jesteśmy pełni wdzięczności wobec 
wszystkich dzieci naszego Ojca: tych obecnych już w niebie oraz tych wciąż tam 
podążających. Wspierają nas duchowo. 

Marie-Hélène Mathieu 
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Do członków  
ekipy koordynacyjnej

W ubiegłym roku propozycje na różne czasy na naszych spotkaniach przygo-
towała ekipa ukraińska. W tym roku podjęli to zadanie nasi przyjaciele z 

Egiptu. Pragnę z całego serca podziękować za to Bernadette Labbad (założycielce 
Wiary i Światła w Egipcie), Rami Sedhom, Maged Moneer, Amani Sarwat, Haitham 
Aziz oraz księdzu Adel Zakka (kapelanowi Prowincji Świętej Rodziny obejmującej 
północny Egipt oraz Sudan). Ilustracje namalował Amgad Edward, wicekoordy-
nator międzynarodowy. Ghislain du Chéné napisał rozważania na każdy miesiąc, 
a ja zajęłam się końcowym opracowaniem. 

Postanowiliśmy ułatwić życie naszym przyjaciołom mieszkającym na połu-
dniowej półkuli. Rok szkolny zaczyna się tam od lutego, a obozy letnie wypadają 
w grudniu i styczniu. Dlatego nie oznaczaliśmy miesięcy, by każdy mógł dostoso-
wać tematykę spotkań do swoich potrzeb. W tych Drogowskazach mamy siedem 
rozdziałów pogłębiających tekst modlitwy Wiary i Światła, cztery odnoszące się 
do ważnych świąt liturgicznych, do wykorzystania w odpowiednim czasie (na 
Boże Narodzenie, Święto Światła, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego). W dwu-
nastym rozdziale znajdziecie propozycje na obozy letnie. 

Motywem przewodnim tego roku jest licząca 6700 km długości piękna rzeka 
Nil. Jej źródła znajdują się w Hartum (Sudan), a ujście w Morzu Śródziemnym. 
Narysujemy dużą mapę rzeki Nil, a każdego miesiąca będziemy płynąć wzdłuż 
jej brzegów. Na każdym spotkaniu przykleimy do niej rysunek odnoszący się do 
tematu miesiąca. W każdej z naszych wspólnot są osoby, które uwielbiają malować 
i kolorować. Na każdym z naszych spotkań możemy powierzyć to zadanie jednej 
lub kilku osobom. 

Ekipa przygotowująca Drogowskazy zaproponowała na czas dzielenia pytania 
dla dwóch małych grupek. Jedną mogą utworzyć rodzice oraz przyjaciele, a drugą 
nasi przyjaciele z upośledzeniem. 

Wszystko to, co znajdziecie w Drogowskazach, jest tylko propozycją. Każda 
wspólnota może dostosować propozycje do osób, tradycji oraz kultury. 

Nie nadaliśmy precyzyjnych tytułów odnoszących się do scenek ukazujących 
Ewangelię, ale w ramce nazwanej „Przybliżenie tematu miesiąca” wskazujemy 
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jeden lub kilka odpowiednich tekstów. Warto odnieść Ewangelię do życia wspól-
noty, by lepiej pojąć i przyjąć do siebie słowo Boże. 

Na stronie Międzynarodowej Wiary i Światła znajdziecie ilustracje oraz wiele 
propozycji (celebracja umywania stóp, odnoszenie Ewangelii do życia, Droga 
Krzyżowa, droga światła..) 2

Pragniemy zaproponować wam dwie książeczki. Zaprezentowano w nich gry 
i propozycje do warsztatu artysty. 3

Nie zapominajcie o tym, że Wiara i Światło przygotowała dla was pomocnicze 
materiały. Informacje znajdziecie na stronie 72. 

Pragnę życzyć wam pięknego egipskiego roku przeżywanego w wierze, z en-
tuzjazmem oraz odwagą zaczerpniętymi od naszych koptyjskich przyjaciół. 

Do dzieła! Yallah! 
Corinne Chatain

sekretarz generalny 

Amgad przy pracy 

2 www.faithand light.org/rubriques/haut/album_photo
3 www.faithand light.org/rubriques/haut/downloads

http://www.faithand
http://www.faithand
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Nasza Egipska Pani

Figura Naszej Egipskiej Pani, która 
znajduje się przy ołtarzu kościoła 

oo. Jezuitów w Aleksandrii, jest pełna 
symboliki. Maryja ukazana jest jako ty-
powa, skromna mieszkanka egipskiej 
wsi. Jej oblicze cechuje szlachetność 
i powściągliwość ukształtowane przez 
ciężką pracę na roli.

Rysy jej drobnej twarzy przypomi-
nają Górny Egipt, położony na wąskim 
obszarze pomiędzy dwoma pasmami 
górskimi oraz dwiema rozległymi pu-
styniami.

Dziewica podtrzymuje w swych dło-
niach symbol życia: Dziecko sięgają-
ce nieba. Książę dający życie podnosi 
rączkę w geście błogosławieństwa. Jej 
środkowe trzy palce symbolizują Trój-
cę Świętą, a dwa pozostałe wyrażają 
jedność dwóch natur Jezusa Chrystusa. 
Kciuk – symbol Jego boskości – dotyka 
małego palca – symbolu Jego człowie-
czeństwa – co dokładnie charakteryzuje 
osobę Syna. 

Poziomo ułożone ramię Mari przy-
pomina o Morzu Śródziemnym, do któ-
rego uchodzi Nil. Przypomina o pięk-
nym położeniu Aleksandrii. 

Figura jest wspólnym dziełem sio-
stry Franciszkanki Rose Bekhyt, która 
przygotowała projekt rzeźby, oraz Mah-
mouda Morsi, artysty będącego wyznawcą Islamu, który ją wyrzeźbił.
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Duchowość współczucia 

Jezus,  
widzialne oblicze Ojca 



8

Słowo miesiąca

Jezu, przyszedłeś na tę ziemię,
Aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca,

I nauczyć nas wzajemnie się kochać.

Wszystkie modlitwy poprzedza znak Krzyża. Nasza modlitwa nie jest wyjąt-
kiem od tej reguły. Wzywamy Boga Ojca, Syna oraz Ducha Świętego. Często 

słowa te wypowiada się bez namysłu, a znak krzyża wykonuje się automatycznie, 
bez wejścia głębiej. Rozważmy, czym jest znak krzyża. 

Jezus stał się człowiekiem, by opowiedzieć nam o swym Ojcu. Zwracał się do 
Niego bezpośrednio słowami „Abba, Ojcze”. Pragnie, byśmy i my weszli w głębszą 
relację z Nim. W Ewangelii według św. Łukasza w swych pierwszych oraz ostat-
nich słowach mówi tak o swym Ojcu. „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 
w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49) oraz „Ojcze, w Twoje ręce powierzam 
ducha mego” (Łk 23, 46). Po doświadczeniu Roku Jubileuszowego wiemy, że Jezus 
pragnie, byśmy pojęli to, że Ojciec jest miłosierny. Widząc Jezusa, widzimy Jego 
Ojca. „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14, 9). Ojciec Święty Franciszek przy-
pomniał nam o tym w modlitwie na Rok Jubileuszowy. „Nauczyłeś nas, byśmy byli 
miłosierni tak jak Ojciec Niebieski. Powiedziałeś nam, że każdy kto widzi Ciebie, 
widzi Jego. Ukaż nam swe oblicze, a będziemy zbawieni”. 

Pan Jezus objaśnił Nikodemowi tajemnicę krzyża w następujących słowach: 
„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3, 14–15). 
Pionowa belka krzyża, na którym wywyższono Jezusa, oznacza wymiar boski. 
Pan Jezus otworzył nam bramy Nieba poprzez Krzyż oraz obiecał, że weźmiemy 
„w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 25, 34). 
Pozioma belka krzyża to zaproszenie Jezusowe. Jego otwarte ramiona zapraszają 
nas, byśmy szukali ucieczki w Jego miłości. Prosi, byśmy miłowali się wzajemnie 
i szli za Nim. 

Wiara i Światło pomaga nam udzielić pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie 
Jezusa. Zostało to objawione maluczkim, a zakryte przed mądrymi i uczonymi. 
Być może najpiękniejsze znaki krzyża wykonują w naszych wspólnotach nasi 
przyjaciele z upośledzeniem! 
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	współczucia	
Pogłębienie zrozumienia sensu znaku krzyża. 
Wymiana wzajemnej miłości w Trójcy Świętej jest zaproszeniem dla nas, by 
miłować się na jej wzór i podobieństwo. Miłość oznacza krzyż, przebacze-
nie oraz miłosierdzie. Miłuję Ciebie nawet, jeśli między nami są zranienia. 
Wymiana miłości między Ojcem i Synem poprzez Ducha Świętego. To jest 
codzienne doświadczenie. 
Aby doświadczyć duchowości Wiary i Światła, najważniejsze jest wsłuchi-
wanie się w najmniejszych, by głosić im Dobrą Nowinę, a także byśmy sami 
usłyszeli Dobrą Nowinę dzięki nim. 
Tekst: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. (Łk 10, 21–22). 

Przywitanie 
Naprzeciw drzwi wejściowych umieszczamy duży krzyż. Prosimy każdą wcho-
dzącą osobę o uczynienie z uwagą i powoli znaku krzyża. Następnie podajemy jej 
szklankę wody – symbol życia. 

Pracownia artysty
Wykonujemy broszki w kształcie krzyża koptyjskiego, które przypniemy oraz 
będziemy nosić podczas spotkania. Możemy je wziąć do domu. (Wzory na	stro-
nie	60). Można też wyciąć te znaki krzyża i wykorzystać je podczas modlitwy. 

Dzielenie 

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi	
 – Co oznacza dla mnie krzyż?
 – Jak dostrzegam miłosierdzie w krzyżu?
 – Jezus cierpiał, by ofiarować nam swe przebaczenie. Czy jestem gotowa/

gotowy na cierpienie, by okazać innym miłosierdzie? W jaki sposób? 
 – W jaki sposób mój bliźni jest dla mnie krzyżem i miłosierdziem? („zakryłeś 

te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi…”)?
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• Z	osobami	z	upośledzeniem	
 – Kiedy wykonujemy znak krzyża (przed posiłkiem, położeniem się do snu, 

budząc się, w kościele, na początku modlitwy)?
 – Kiedy Jezus ofiaruje nam swe miłosierdzie? 
 – Jak doświadczam miłosierdzia w ciągu dnia (w domu, w szkole, w pracy, 

na ulicy …)?

Modlitwa
W miejscu na modlitwę umieszczamy duży krzyż. Ustawiamy zapalone świeczki 
wokół niego, w tle spokojna muzyka. 

Otrzymujemy proste krzyże. Kapelan lub osoba prowadząca modlitwę prosi, by 
na krzyżu napisać lub narysować to, co chcielibyśmy powiedzieć Panu Jezusowi 
jako wyraz naszej miłości do Niego oraz to, o co pragniemy Go poprosić. O łaskę 
przyjęcia tych, których trudno jest nam pokochać, by patrzeć na nich tak, jak 
widzi ich Pan Jezus.

Każda osoba podchodzi i kładzie koło dużego krzyża własny krzyżyk. Osoby 
podchodzą w kolejności, z jednej strony i wypowiadają do siebie następujące 
słowa: „Jezus kocha Ciebie i ja Ciebie kocham”.

Kończymy pieśnią uwielbienia.

• Modlitwa	ubogiego
Boże jesteś miłością, naucz mnie kochać.

Świętowanie

Gra:	Ukryty	skarb
Tworzymy dwie drużyny. Chowamy skarb (krzyż). Osoba prowadząca grę daje 
każdej drużynie kartkę papieru, na której napisano wskazówki pomagające od-
naleźć skarb. Uważajcie na fałszywe podpowiedzi!

Nad brzegami Nilu
Delta Nilu przypomina krzyż. Przykleimy na niej twarz Pana Jezusa (strona	56).

Do następnego spotkania
Postaram się dostrzec dobro w bliźnich, by uczyć się od nich.
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Duchowość misyjna

Duch Święty posyła nas 
na misję
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Słowo miesiąca

Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś.
Prosimy, niech z nas uczyni

w tym świecie wojen i podziałów
swe narzędzia jedności i pokoju.

Podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek Jezus obiecał swym uczniom, 
że otrzymają dar Ducha Świętego.

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rze-
czy przyszłe” (J 16, 13). Duch Święty zstąpił na uczniów zebranych w wieczerniku 
podczas Zielonych Świąt i posłał ich na misję, by głosili całemu światu Dobrą No-
winę o Panu Jezusie. W Poniedziałek Wielkanocny 12 kwietnia 1971 Jean Vanier 
zaprosił wszystkich, którzy pragnęli trwania Wiary i Światła, by uczynili wszystko 
to, do czego natchnie ich Duch Święty. Radosna nowina o Wierze i Świetle została 
ogłoszona przez licznych misjonarzy radości! Powinniśmy kontynuować tę pracę, 
bo jest tak wiele czekających na nas rodzin! Naszym zadaniem jest umożliwie-
nie innym poznania przesłania pokoju i jedności wspólnot. Dostrzegą przez to 
w nas dzieci Boże, a my będziemy mogli nazywać Boga „Abba, Ojcze”. „Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha 
przybrania za synów, w którym możemy wołać «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera 
swym świadectwem naszego ducha, ze jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8, 14–16).

W Wierze i Świetle przyjmujemy każdego niezależnie od wyznania. To osoby 
z upośledzeniem wspierają nas w przyjmowaniu innych jako przyjaciół Jezusa 
niezależnie od formy liturgii. W naszych wspólnotach świadczymy o tym, że 
każda osoba z upośledzeniem jest źródłem miłości, jeśli przyjmuje się ją w pełni 
jako osobę. Osoby z upośledzeniem są źródłem radości, jeśli otrzymują należne 
im miejsce. Są źródłem pokoju, jeśli docenia się ich dar budowania przyjaźni. 
Z drugiej strony odrzucenie osób z upośledzeniem rodzi napięcia i konflikty. Brak 
gotowości do spotkania z nimi sprawia, że tracimy łaski, które możemy tylko 
dzięki nim otrzymać, a usuwanie osób powoduje to, że popadamy w „struktury 
grzechu”. Otwórzmy się na natchnienia pochodzące od Ducha Świętego!
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	misyjna
Wiara i Światło jest miejscem uzdrowienia, gdzie możemy czuć się dobrze. 
Osoby z upośledzeniem kierują do nas zaproszenie do wspólnoty. Dzięki 
temu możemy odkryć ścieżkę pokoju i jedności. Winniśmy pokazać to światu.
Duch Święty wzywa nas do przyjmowania różnic. Ukazuje nam inną drogę 
niż świat, gdzie panuje wojna, podział, lęk przed innymi. Ofiaruje nam dar po-
koju. Moc, której nam udziela, sprawia, że nasze serca mogą się przemieniać.
Bóg ze swej Istoty daje nam samego siebie. Daje każdemu słońce, wodę. .
W naszych wspólnotach bądźmy twórcami jedności.
Tekst: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”  
(J 17, 20–26).

Przywitanie
Podajemy pierwszej osobie przychodzącej na spotkanie szklankę wody mówiąc:
„Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że 
jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,42). 
Osoba pierwsza postępuje tak wobec drugiej, a druga wobec trzeciej i tak dalej.

Dzielenie się

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Co oznacza dla mnie przyjmowanie innych?
 – Co mogę uczynić, by zaakceptować kogoś, kto jest inny niż ja (inne wyzna-

nie, poglądy, w miejscu pracy, szkole, w domu)?
 – Co jest największą różnicą dla mnie, której nie akceptuję?
 – Jak przyjmujemy różnice w naszej wspólnocie? Podzielmy się tym, jak 

doświadczyłam/doświadczyłem we wspólnocie sytuacji zaakceptowania 
lub gdy sama/sam zaakceptowałem kogoś we wspólnocie.

• Z	osobami	z	upośledzeniem
 – Jaki symbol sprawia, że myślę o Duchu Świętym (wiatr, gołębica, błyska-

wica...)?
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 – Na kogo się gniewam (we wspólnocie, w domu, w pracy)? Jak mogę pogo-
dzić się z tą osobą?

Pracownia artysty
Woda i życie. Dekoracja kącika modlitwy (strona	68).

Modlitwa
Siadamy lub stajemy w szeregu. Każda osoba trzyma w ręku plastikową rurkę 
o długości 30 cm oraz o średnicy 5 cm. Na rurce wykonane jest wzdłuż nacięcie 
o długości około 2 cm. Nacięcie zginamy w stronę większego pojemnika.

Osoba prowadząca modlitwę powoli wlewa wodę u góry rurki. Woda prze-
chodzi przez rurkę, wpływając do pojemnika. Następnie prowadzący modlitwę 
wyjaśnia symbolikę wody, ukazując ją jako znak chrztu i czystości. Przypomina 
o znaczeniu wody w życiu ludzi.

Modlitwę kończymy dziękczynieniem, śpiewamy pieśń o pojednaniu i pokoju.

• Modlitwa	ubogiego
Uczyń mnie, Panie, narzędziem pokoju.

Świętowanie
Stwórzmy jeden lub kilka kręgów. Wodzirej stoi w środku. Przy dźwiękach żywej 
muzyki zaczyna taniec wykonując proste, harmonijne gesty. Tańczymy wokół 
niego naśladując jego ruchy.

Nad brzegami Nilu
Przyklejamy obraz przedstawiający żuraw studzienny w Egipcie (szaduf). Dzięki 
niemu czerpiemy wodę, aby podlewać rośliny (rysunek na stronie	56).

Do najbliższego spotkania
Wybierzmy osobę, z którą zawrzemy więzi pokoju.



3

Duchowość wspólnotowa

Wspólnota Wiary i Światła
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Słowo miesiąca

Jezu, wezwałeś nas, byśmy szli za Tobą
we wspólnocie Wiary i Światła.
Chcemy Ci odpowiedzieć: tak!

Należymy do wspólnoty Wiary i Światła, bo odpowiedzieliśmy na wezwanie 
od Pana Jezusa, by zasiąść do uczty, na którą On sam nas zaprosił: „Lecz 

kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” (Łk 14, 13–14). 
Zaproszono nas na ucztę, ale zachęca się nas także, byśmy zaprosili innych! Jeśli 
odnaleźliśmy skarb Wiary i Światła, nie wolno nam egoistycznie zatrzymać tego 
tylko dla nas samych. Winniśmy dzielić się nim i niestrudzenie zapraszać innych. 
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 
człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił 
tę rolę” (Mt 13, 44).

Wzrost Wiary i Światła opisano bardzo dobrze we wstępie do Karty i Konstytu-
cji. Wszystko zrodziło się z pragnienia, „by pomóc osobom z upośledzeniem umy-
słowym i ich rodzinom odnaleźć należne im miejsce w Kościele i społeczeństwie”. 
To pragnienie przyniosło zapał i moc, by powstał projekt pielgrzymki w małych 
grupkach. „Aby ta międzynarodowa pielgrzymka nie była tylko jednorazowym 
wydarzeniem, potrzeba było, by wszyscy uczestnicy utworzyli wspólnoty gro-
madzące osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziców i przyjaciół, przede 
wszystkim ludzi młodych”. Następnie wiele wspólnot rozpaliło płomień oraz 
„podtrzymało i pogłębiło więzi, które wytworzyły się między ich członkami”. 
To dzieło przyniosło taki owoc, że cały świat zapragnął ogrzać się przy naszym 
ognisku. „Z biegiem lat na cały świecie powstawały nowe wspólnoty rozwijając 
się w środowiskach różnych wyznań chrześcijańskich”. Teraz kolej na nas, mamy 
wzbudzić w sobie pragnienie niesienia przesłania radości Wiary i Światła. Nie 
lękajmy się bycia ambasadorami Pana Jezusa. Warto takimi się stawać, ale pamię-
tajmy o słowach św. Augustyna: „Jeśli Pan wieńczy nasze trudy, oddaje chwałę 
tylko swym darom”.

„Życie wspólnotowe bywa czasem wymagające i bolesne. Nie przychodzi łatwo 
kochanie osób, słuchanie ich i zważanie na ich potrzeby, wzajemne pomaganie so-
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bie w posługiwaniu konkretnymi darami oraz w znalezieniu swego miejsca. Życie 
we wspólnocie przypomina proces umierania i zmartwychwstania. Ale wspólnota 
to także miejsce świętowania, znak Królestwa. To jedno ciało odrodzone w Duchu, 
gdzie możemy żyć w wierze. To doświadczenie miłości jednoczącej Ojca z Synem 
w Duchu Świętym. W tym Ciele, każda osoba czy to rodzic, osoby z upośledzeniem 
bądź przyjaciele, są cenni i ważni” (Jean Vanier).

Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	wspólnotowa
Zaproszono nas na wesele. Mamy powiedzieć „tak”, ale następnie winniśmy 
zaprosić innych.
Jeśli odkryjemy Pana Jezusa w najmniejszych, nie wolno nam próżnować, 
ale mamy stać się świadkami Jezusa.
Teksty: Goście na uczcie, Łk 14, 12–24; Powołanie apostołów, Jan 1, 35–51

Przywitanie
Przygotujmy dużą miednicę wypełnioną wodą oraz po kamyczku dla każdego 
członka wspólnoty. Osobę przybywającą na spotkanie prosimy o wrzucenie 
kamyczka do miski, wypowiadając przy tym imię osoby, która zaprosiła ją do 
wspólnoty. Obserwując fale na powierzchni wody, pomyślmy o zaproszeniu na-
stępnych osób.

Dzielenie się

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Kto zaprosił mnie do wspólnoty Wiara i Światło? Czy zaprosiłam/zaprosi-

łem inne osoby? Czemu jestem w Wierze i Świetle?
 – Co wniosła Wiara i Światło do mojej rodziny? Czy czekam jeszcze na coś, 

co chciałbym otrzymać od Wiary i Światła?
 – Co oznacza słowo „rodzina” w Wierze i Świetle? Jak zachowujemy wierność?
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• Z	osobami	z	upośledzeniem
 – Czemu lubię przychodzić na spotkania?
 – Kiedy byłam/byłem pierwszy raz? Kto mnie zaprosił?
 – Jakie mam oczekiwania wobec Wiary i Światła na przyszłość?
 – Czego nie potrafiłam/potrafiłem robić przed przyjściem do wspólnoty? Co 

odkryłam/odkryłem we wspólnocie?

Modlitwa
W kąciku modlitwy umieszczamy dużą kopię-fotografię obrazu Pana Jezusa z Naj-
świętszym Sercem. Tam gdzie znajduje się serce, przyklejamy małą kieszonkę 
z tkaniny lub papieru. W pojemniku z piaskiem stawiamy dużą zapaloną świecę, 
a wokół niej tyle świeczek, ile osób uczestniczy w spotkaniu.

Siedzimy w kręgu.
Osoba prowadząca modlitwę przypomina nam o pięknie spotkań we wspól-

nocie. Następnie przypominamy sobie osoby, które zaprosiły nas do wspólnoty. 
Niektórzy z nich są nadal obecni, inni już odeszli do Pana, a jeszcze inni opuścili 
wspólnotę. Pierwsza osoba bierze fotografię jednej z osób (lub kartkę papieru), 
na której napisano imię osoby i modli się za nią, wypowiadając słowa modlitwy 
głośno lub w cichości serca. Potem fotografię (lub kartkę papieru) umieszcza 
w kieszonce przy sercu Pana Jezusa oraz zapala świeczkę. Śpiewamy pieśń 
o wspólnocie lub nucimy „Alleluja”. Kolejna osoba podchodzi. Zakończymy, trzy-
mając się za ręce i śpiewając Ojcze nasz.

• Modlitwa	ubogiego
Dziękuję Panie za to, że powołałeś mnie do wspólnoty Wiary i Światła.

Pracownia artysty
Drzewo wspólnotowe (strona	61).

Świętowanie

Zabawa:	Sztafeta
Tworzymy dwie drużyny. Zawodnicy stoją jeden za drugim. W odległości około 
20 metrów od drużyn umieszczamy cel, którego należy dotknąć. Rozpoczynamy 
wyścigi. Pierwsza osoba na linii startowej dotyka celu i wraca, dotyka ręki drugie-
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go zawodnika, a następnie biegnie na koniec. Gdy druga osoba przybiega podaje 
ręce pierwszej. W taki sposób powstaje farandola (ludowy taniec z Prowansji).

Nad brzegami Nilu
Przyklejamy obrazek z kamieniem, który wpadł do wody tworząc kręgi... Jest to 
symbol przypominający nam o obowiązku zapraszania nowych osób oraz two-
rzeniu relacji z innymi (strona	57).

Do najbliższego spotkania
Postarajmy się na najbliższe spotkanie zaprosić nową osobę.



4

Duchowość zakorzeniona w Kościele

Wiara i Światło w Kościele
,
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Słowo miesiąca

Chcemy żyć związani miłością.
w tej wielkiej rodzinie, którą nam dałeś,

aby wspólnie nieść cierpienia i trudy,
dzielić się radością i nadzieją.

Wspólnoty Wiary i Światła nie są grupami przyjaciół spotykających się na za-
sadzie mniej lub bardziej określonych zasad. Przypominamy raczej rodziny, 

gdzie nie wybiera się członków. Nowi członkowie pociągani są „powołaniem” do 
dzielenia się Błogosławieństwami, których nauczał Pan Jezus oraz doświadcze-
niem autentycznego szczęścia, co pozwala tworzyć prawdziwe więzi miłości. Gdy 
powstawały pierwsze wspólnoty Chrześcijan, wywoływały zdumienie obserwa-
torów. Znany teolog Tertulian (155–220) napisał pod koniec II wieku. „Patrzcie, 
jak oni się kochają, kochają się naprawdę” (Apologetyk, 39). Opisał posiłki we 
wspólnocie, okazywanie sobie wsparcia. Prawdziwe wspólnoty Wiary i Światła! 
Jest prawdą to, że spotykamy się w Kościele, nasze wspólnotowe spotkania są 
częścią życia Kościoła.

Jeśli powstały naprawdę więzi przyjaźni, można dzielić się szczerze takimi 
trudnościami, którymi nie podzielilibyśmy się gdzie indziej. We wspólnocie mo-
żemy bez lęku przed komentarzem i oceną podzielić się cierpieniami i trudno-
ściami. Możemy doświadczyć radości oraz nadziei poprzez zabawy, pieśni. Nasze 
tańce wywołują zdumienie u spotykających nas osób. Wiara i Światło powstała 
w Lourdes w 1971 po Triduum Paschalnym. Stąd wiemy, że ból i cierpienie nie 
oznaczają końca, a następujące zmartwychwstanie staje się źródłem potężnej 
radości. Ta właśnie radość rozpromienia nasze życie, ponieważ nie można do-
świadczać radości i przyjaźni w dniu naszych spotkań, a postępować źle w kolejne 
dni. Ojciec Józef Larsen przypominał nam o tym często! Czasy spotkań oznaczają 
budowanie życia na skale, gdy przychodzą szare dni, Wspólnota jednoczy się, by 
stać się miejscem wytchnienia oraz nabrania sił. Może dlatego wspólnoty w Syrii 
spotykają się tak często, bo bardzo tego pragną i potrzebują.

„W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci 
jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie pło-
miennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie 
cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrze-
gajcie gościnności (Rz 12, 10–13). Możemy jaśnieć wokół nas, żyjąc słowami 
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Pana Jezusa: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłować” (J 13, 35).

Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	w	Kościele
W trakcie naszego dzielenia się stajemy się sobie coraz bardziej bliscy, a to 
wiedzie ku szczęściu. Każda osoba we wspólnocie może doświadczyć poczu-
cia radości z tego, że wspólnie przebywamy w tej samej łodzi.
Tekst: Osiem Błogosławieństw, Mt 5, 1–12

Przywitanie
Każda osoba przychodząca na spotkanie otrzymuje kontur postaci, na którym 
wpisuje swoje imię.

Dzielenie się

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Jaką rolę pełnię teraz w łodzi symbolizującej moją wspólnotę?
 – Jakich łask z 8 Błogosławieństw doświadczam w pełnieniu mojej roli?
 – Jaką rolę chciałbym pełnić we wspólnocie?
 – Jakich łask płynących z 8 Błogosławieństw chciałbym doświadczać poza 

wspólnotą?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
Ekipa koordynująca przygotuje rysunki pokazujące Osiem Błogosławieństw 
(strona	62). Osoby wybierają 1 rysunek.

 – Czemu wybrałam/wybrałem ten rysunek?
 – Jakich pozostałych Błogosławieństw pragnę doświadczać?

Modlitwa
Przygotowując modlitwę umieszczamy obrazek pokazujący łódkę płynącą po 
Nilu. Rzeka ta symbolizuje życie. W łódce umieszczamy fotografie lub kontury 
postaci, członków wspólnoty.
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Kapelan lub osoba prowadząca modlitwę odczytuje wers z 1 Sm 3, 10. Następ-
nie podchodzi do pierwszej osoby, podprowadza ją do łodzi i pyta: „Kogo zapra-
szasz do łodzi? Dlaczego? Czy będziesz modlić się za tę osobę przez cały miesiąc? 
Czy będziesz wspierać wspólnotę w modlitwie za tę osobę oraz jej potrzeby?” 
Trzy razy śpiewamy Kyrie, a potem prosimy kolejną osobę.

Modlitwę kończymy błogosławieństwem.

• Modlitwa	ubogiego
Panie, naucz nas dzielić się naszymi trudnościami i radościami.

Pracownia artysty
Narysujcie dużą łódź wraz z jej elementami. Silnik, ster, żagle, wiosła (Rysunek 
strona	63).

Możemy dorysować inne elementy takie jak: słońce, chmury, ptaki, wyspę, 
ryby, ludzi na moście lub kąpiących się w rzece. Osoby podchodzą oraz przeklejają 
swoje postacie na pokładzie łódki.

Świętowanie

Gra:	Głuchy	telefon
Uczestnicy siedzą w kręgu. Jedna osoba szepce słowo do ucha swego sąsiada po 
prawej stronie. Ten szepce swemu sąsiadowi po prawej stronie. Gdy słowo dociera 
do ostatniego uczestnika zabawy, prosimy go o powtórzenie głośno tego, co usły-
szał, a następnie prosimy pierwszą osobę o powtórzenie słowa, które wyszeptał. 
Często bywa tak, że słowa różnią się od siebie.

Nad brzegami Nilu
Naszym symbolem jest łódka. Przyklejamy rysunek z egipską łodzią, która nosi 
nazwę „feluka” (strona	57).

Do najbliższego spotkania
Pomyślę nad tym, jaką rolę mogę pełnić we wspólnocie. Wybiorę Błogosławień-
stwo, którym postaram się żyć do kolejnego spotkania.



5

Duchowość w kruchości

Moc Wiary i Światła 
w słabości
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Słowo miesiąca

Naucz nas, Panie, przyjmować nasze zranienia i słabości,
aby w nich objawiła się Twoja moc.

Naucz nas odnajdywać Twą twarz i Twoją obecność
we wszystkich naszych braciach i siostrach

zwłaszcza najsłabszych.
Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii.

Prorok Eliasz doświadczył tego, że Bóg nie był obecny w wichurze, trzęsieniu 
ziemi ani w ogniu, ale w szmerze łagodnego powiewu (1 Krl 19, 11–13). Pan 

zwrócił się do św. Pawła w następujących słowach: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc 
bowiem w słabości się doskonali”. Św. Paweł doszedł do wniosku: „Najchętniej 
więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa” 
(2 Kor 12, 9).

Nasze doświadczenie w Wierze i Świetle jest podobne, ponieważ można od-
naleźć Pana Jezusa w kruchości najsłabszych pośród nas. Osoby z upośledzeniem 
umysłowym pokazują nam taki świat, w którym Bóg jest pośród nas obecny oraz 
objawia Siebie poprzez relacje z osobami. To wymaga, byśmy otworzyli się na re-
lacje z osobami na równych prawach. Bóg uniżył samego siebie, by przyjąć nasze 
człowieczeństwo. Poprzez bycie blisko z naszymi braćmi i siostrami, zwłaszcza 
tymi najsłabszymi, możemy poznać oczekującego nas Jezusa.

Gdy Go rozpoznamy, On sam pomoże nam odnaleźć nasze własne zranienia, 
to z czego nie jesteśmy dumni, co pragniemy ukryć, jeśli to tylko możliwe. Spoj-
rzenie Jezusa na naszą słabość sprawia, że następuje w nas przemiana podobna 
do celnika Mateusza. „Pan spojrzał na poborcę podatków. Widział go oczami 
miłosierdzia, wybrał go mówiąc mu: «Pójdź za mną». To oznaczało naśladowanie 
sposobu życia, a nie kroczenie za Panem. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien 
również sam postępować tak, jak On postępował” (por. 1 J 2, 6) (Beda Czcigodny). 
Zatem wspólnie mamy iść drogami Ewangelii.

Potrzeba, byśmy uniżali się względem najmniejszych, byśmy przemieniali się 
poprzez Pana Jezusa, będąc gotowymi do stawania się posłańcami dobrej nowiny.

„Wiara i Światło jest zakorzeniona oraz oparta na osobach żyjących w lęku 
i cierpieniu. Dlatego z naszych wspólnot nie zniknie cierpienie. Ale poprzez nie 
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możemy wspólnie odkryć oraz zakosztować radości zmartwychwstania” (Jean 
Vanier).

Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	w	kruchości
Jest ważne to, by odkrywać Jezusa w najsłabszych, by przyjąć nasze własne 
ograniczenia, patrząc na nie tak, jak postrzega je Pan Jezus. Wówczas mo-
żemy Go naśladować.
Spojrzenie Jezusa dokonuje w nas przemiany, ponieważ On widzi nas 
w prawdzie.
Tekst: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25, 31–46); „Słowo […] nie wraca do Mnie […] zanim 
wpierw nie dokona tego, co chciałem” (Iz 55, 10–11).

Przywitanie
Na podłodze leży niebieska tkanina oznaczająca Nil. Jedna z osób przeprowadza 
na drugi brzeg uczestników spotkania, podając im rękę.

Dzielenie się

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Jak mój bliźni przyczynił się do przemiany mego życia?
 – Jaką słabość mogę oddać Panu Jezusowi?
 – Jak odkrywałam/odkrywałem swe słabości?
 – Jak mogę przemienić słabość w moc?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
 – Jakie moje zachowanie często denerwuje innych?
 – Co mogę zrobić, widząc osoby zdenerwowane na mnie?
 – Co może we mnie zmienić Pan Jezus? O co mogę Go prosić?
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Pracownia artysty
Jesteśmy owieczkami spoczywającymi po prawicy Pana Jezusa. Dla każdej z osób 
przygotowujemy owieczkę (strona	63).

Modlitwa
Niektórzy z członków wspólnoty przygotowują scenkę pokazującą Sąd Ostatecz-
ny z Ewangelii według św. Mateusza 25, 31–40. Przygotowują proste stroje dla 
uczestników.

Kapelan lub osoba prowadząca modlitwę odczytuje fragment z Księgi Izajasza 
55, 10–11. Wyjaśnia sens tych słów. Następnie prosi członków wspólnoty o zain-
scenizowanie fragmentu Ewangelii według św. Mateusza o Sądzie Ostatecznym.

Na zakończenie modlimy się spontanicznie, śpiewamy pieśni, odmawiamy 
modlitwę Ojcze nasz.

• Modlitwa	ubogiego
Panie, otwórz moje oczy, bym ujrzał Ciebie w najsłabszych braciach.

Świętowanie

Zabawa:	Niewypał
Potrzebujemy piłki oraz szalika. Uczestnik zabawy rozgląda się uważnie po po-
mieszczeniu, a następnie opuszcza je. W rogu pokoju umieszczamy piłkę. Gracz 
wraca do pomieszczenia. Ma zawiązane oczy. Jego drużyna udziela mu wska-
zówek, by dotarł do piłki oraz kopnął nią. Mnóstwo radości wywołują niecelne 
kopnięcia zanim uda się trafić w piłkę.

Nad brzegami Nilu
Przyklejamy palmy daktylowe z owocami (Strona	57).

Do najbliższego spotkania
Wybiorę jedną z mych słabości, prosząc Boga o pomoc w jej przezwyciężaniu.
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Duchowość Magnificat

Maryja
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Słowo miesiąca

Panie Jezus, powierzamy się Twojej Matce, Maryi.
Ona pierwsza Cię przyjęła.

Pomóż każdemu z nas przyjmować Cię podobnie,
także we wspólnotach.

Odpowiedzieliśmy na zaproszenie Jezusa, by podążać za Nim w naszej wspól-
nocie. Poznaliśmy, jak iść za Nim drogami Ewangelii po doświadczeniu Jego 

spojrzenia na nasze zranienia i słabości. Jezus pragnie jednak jeszcze więcej: nie 
tylko byśmy szli za Nim, ale pragnie zamieszkać w nas tak, jak przebywał z Maryją, 
swoją Matką. Ta bliskość jest kolejnym krokiem ku doświadczeniu bliskości miło-
ści wewnątrz Trójcy Świętej. Miłość ta jednoczy trzy osoby Boskie. Pragnieniem 
Jezusa jest to, byśmy dzielili się tym doświadczeniem. Odkrywając to, możemy 
się rozwijać, ale tylko wtedy, jeśli między nami będą relacje oparte na zasadzie 
równości. Winniśmy uznać, że nie mamy „robić czegoś” dla osób z upośledzeniem, 
ale przyjąć ich jak przyjaciół, z którymi dzielimy radość z wspólnego przebywania.

Jezus – podobnie jak wobec Maryi – nie narzuca się nam, ponieważ dla niego 
najcenniejsza jest nasza wolność. Archanioł Gabriel czekał cierpliwie na odpo-
wiedź Maryi na skierowane do niej zaproszenie: Czy zechcesz począć dziecko tak 
długo wyczekiwane przez Twój naród?

Jezus bardzo pragnie spotkać się z nami, ale nas nie zmusza. Jedynie zachęca 
nas, byśmy w modlitwie zaprosili Go do przyjścia do nas i zamieszkania w naszych 
wspólnotach. Stoi u naszych drzwi, czeka, byśmy go wpuścili. „Oto stoję u drzwi 
i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). Możliwość zaproszenia Pana Jezusa na nasze 
wspólnotowe posiłki jest cudownym błogosławieństwem! Jednym z kluczy, które 
otwierają drzwi Jezusowi, jest pokora. Św. Teresa z Avila ujęła to w następujących 
słowach: „Jezus zstąpił z nieba na ziemię w panny łono przez jej pokorę”. Możemy 
zapraszać Go z pokorą do naszych dusz.

Maryja była pełna piękna i łaski, napełniał ją Duch Święty, żyła w ukryciu oraz 
cichości. Jej natchnieniem było złożone w niej Boże słowo […] jedna z ubogich 
Pana (Jean Vanier).
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	Magnificat
Winniśmy tak przyjmować Pana Jezusa w naszych wspólnotach, jak uczy-
niła to Maryja podczas zwiastowania. Jezus pragnie przebywać z nami, ale 
czeka na to, byśmy Go zaprosili. Jezus szanuje naszą wolność, nigdy się nie 
narzuca. Skoro Jezus przebywał w Maryi, to wszystko jest możliwe. Może 
też przebywać w nas oraz naszych wspólnotach. Jezus jest najważniejszy.
Jezus potrzebował Maryi, by stać się człowiekiem. On zawsze prosi, tak jak pro-
sił Samarytankę. Mówi „daj Mi pić” dlatego, że to my odczuwamy pragnienie. 
Tekst: Samarytanka, J 4, 5–14.

Przywitanie
Przybywając na spotkanie otrzymujemy rysunek z dzbankiem (strona	70). Na 
nim wpisujemy swoje imię.

Dzielenie się

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Jezus zawsze kołacze do drzwi. Czy otwieram Mu drzwi?
 – Dlaczego nie otwieram Mu drzwi?
 – Czy mam gotowość do pójścia za Jezusem?
 – Co przeszkadza mi w ujrzeniu Jezusa w Wierze i Świetle?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
 – Kiedy czuję bliskość Jezusa?
 – Co powinienem/ powinnam zmienić w swym zachowaniu, by inni dostrzegli 

we mnie Jezusa?
 – Gdyby Jezus przyszedł, by zamieszkać we mnie, jaki dar mogę Mu ofiaro-

wać? Co mogę obiecać? Dlaczego?

Pracownia artysty
Umieszczamy rysunek Jezusa i Samarytanki na tablicy. Naklejamy wokół studni 
wszystkie dzbany (strona	70), by tak pokazać, że każdy z nas pragnie żywej wody.
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Modlitwa
W miejscu na modlitwę umieszczamy dużą plastikową butlę z wodą, co sym-
bolizuje studnię. Obok niej umieszczamy karafkę oraz kubeczki dla wszystkich 
uczestników spotkania.

Kapelan lub osoba prowadząca modlitwę zaprasza wspólnotę do zaśpiewania 
Psalmu 41 (Jak łania pragnie wody ze strumieni). Następnie odczytuje fragment 
z Ewangelii według św. Jana (4, 5–14). Zapraszamy uczestników do kolejnego 
podchodzenia do studni. Kapelan nalewa każdej podchodzącej osobie wodę do 
kubeczka. Osoba dziękuje za dar żywej wody.

• Modlitwa	ubogiego
Moja dusza wielbi Pana wraz z Maryją.

Świętowanie

Gra:	zbieranie	piłeczek
Będą potrzebne kolorowe piłki, szaliki oraz dwa kosze. Podzielcie się na dwa 
zespoły. Rozsypcie piłki na podłodze. Zespoły wybierają po jednej osobie, która 
będzie zbierać piłki. Zawiązujemy tym osobom oczy szalikiem w takim samym 
kolorze jak piłki, które ma zbierać do swego koszyka.

Zespół kieruje swoim reprezentantem, mówiąc „tak” lub „nie”, dopingując go 
klaskaniem w dłonie. Celem gry jest zebranie jak największej ilości piłek w do-
brym kolorze w wyznaczonym czasie.

Nad brzegami Nilu
Przyklejamy studnię (strona	57) oraz dzbanek.

Do najbliższego spotkania
Wybierzcie dla wspólnoty sposób życia z Jezusem na pewien okres czasu (na 
przykład przez kilka miesięcy, na rok). Możemy potem pokonać przeszkody, na 
które natrafiliśmy(zadawanie pytań, modlitwa za siebie nawzajem, zaproszenie 
tych, którzy dawno nie byli na spotkaniu …).
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Duchowość nadziei

Męka, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa
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Słowo miesiąca

Pomóż nam wiernie trwać, wraz z Maryją, u stóp Krzyża,
blisko wszystkich ukrzyżowanych tego świata.

Pomóż nam żyć, tak jak Ona, 
Twoim Zmartwychwstaniem.

Gdy Jezus zaprasza nas, byśmy szli za Nim lub przychodzi, by zamieszkać 
z nami, to doprowadzi nas w sposób nieunikniony pod krzyż, podobnie jak 

„tak” Maryi zaprowadziło ją na Golgotę. Pod krzyżem Chrystusa pomimo cier-
pienia rodzą się więzi: Maryja otrzymuje nowego syna, a Jan nową matkę. To 
przypomina narodziny nowego życia, bo. śmierć nie oznacza końca. „Jezus umarł, 
by nadać sens swej miłości, by ją dopełnić, aby cierpienie stało się źródłem życia, 
ukrytą bramą wiodącą do Nieba” (Jean Vanier).

Nie zapominajmy o tych słowach, gdy niepełnosprawność bywa trudem nie 
do uniesienia. Gest współczucia oraz przyjaźni, trwanie bez chęci ucieczki przed 
cierpieniem innych, właśnie to możemy odkryć w sobie jako bracia i siostry Jana, 
jako dzieci Maryi.

Wiara i Światło powstała pod koniec pielgrzymki do Lourdes w trakcie Tri-
duum Paschalnego. Wiemy, że Zmartwychwstanie jest blisko połączone z Męką. 
Radość okazywana w czasie Wielkanocy pochodzi z pozytywnej odpowiedzi na 
cierpienia doświadczane w czasie Męki. Przeżywajmy każdy dzień jako świad-
kowie, posłańcy oraz misjonarze radości, której doświadczamy dzięki przyjaźni 
i jedności w naszych wspólnotach.

Naszą misję otrzymaną w Dniu Zmartwychwstania w taki sposób określił Jean 
Vanier: „Jezus przyszedł, by zaprosić nas do powrotu do życia oraz do życia w peł-
ni. Zmartwychwstanie dokonuje się każdego ranka, każdego wieczora, każdego 
dnia. Jesteśmy powołani do drogi zmartwychwstania, aby wypełniać dzieło Boga, 
by zanosić miłość naszym rodzinom, wspólnotom oraz całemu światu”.
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	nadziei
Nie zapominajmy o tym, że niepełnosprawność bywa czasem trudem nie 
do uniesienia.
Gest współczucia oraz przyjaźni, trwanie bez chęci ucieczki przed cierpie-
niem innych, właśnie to możemy odkryć w sobie.
Aby wydać owoce, winniśmy wyrzec się samych siebie dla Jezusa, by miłować 
tak, jak On miłuje nas, bo miłowanie to dawanie wszystkiego oraz ofiarowa-
nie samego siebie (św. Teresa z Lisieux).
Teksty: To, co głupie w oczach świata: 1 Kor 1, 27 do 1 Kor 2, 5; Zacheusz: 
Łk 19, 1–10, Ziarno pszenicy: J 12, 24–26

Przywitanie
Każda osoba przychodząca na spotkanie otrzymuje kilka nasionek i doniczkę, któ-
re zostawia w kąciku modlitwy. Nasionka zostaną posadzone w czasie modlitwy.

Dzielenie się
Ukazywanie słowa Bożego w życiu (Zacheusz, Łk 19, 1–10)

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Kim według mnie są osoby słabe?
 – Jak osoby słabe są postrzegane przez Pana Jezusa? Jak reaguje, widząc 

słabość? Co czyni?
 – Jak zachowuję się, widząc działanie Boga wobec mojej słabości?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
 – Kim są osoby z tego fragmentu Ewangelii? Co jest ich słabością?
 – Jak postąpił Jezus wobec Zacheusza?
 – Jak zareagował Zacheusz?
 – Ludzie gardzili Zacheuszem, ale Jezus go odmienił. Jezus prosi także mnie 

abym się zmienił. Jak się mogę zachować wobec osób, które nie lubią mnie 
tak jak bym chciał, żeby lubili?
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Pracownia artysty
Ziarno, które upadło na ziemię, stało się pięknym, kwitnącym drzewem. Możemy 
wykonać kwiaty z papieru, aby przyozdobić miejsce modlitwy (strony	64,	65).

Modlitwa
Doniczki wypełniamy ziemią lub watą, umieszczamy w nich nasionka. Ustawiamy 
konewkę.

Czytamy fragment o ziarnku pszenicy (J 12, 24–26). Kapelan lub osoba prowa-
dząca modlitwę daje każdej osobie doniczkę. Następnie osoby wkładają do niej 
ziarenka i odrobinę podlewają wodą z konewki.

Każda z osób może pomodlić się swymi słowami prosząc za cierpiących lub 
kraje, gdzie ludzie odczuwają trudności.

Kończymy odmawiając Ojcze nasz lub inną modlitwę wstawienniczą.

Świętowanie

Gra:	Uśmiech
Siedzimy w kręgu. Odpowiedzialny mówi imię osoby, która ma się uśmiechnąć. 
Pozostałe osoby są poważne. Osoba przesyła uśmiech do przyjaciela. Czyni to 
w następujący sposób. Zakrywa usta, wykonuje gest brania uśmiechu w swoje 
dłonie oraz przekazania go do następnej osoby. Wypowiada słowa: „Ten uśmiech 
przekazuję Tobie, Pawle”. Otrzymujący uśmiech, odwzajemnia go, a następnie 
przekazuje swój uśmiech następnej osobie, aż wszyscy członkowie wspólnoty 
będą się do siebie uśmiechać.

Nad brzegami Nilu
Przyklejamy oazę (strona	57).

Do najbliższego spotkania
Łatwo dostrzegam słabości innych. Czy potrafię dostrzec własne braki?
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Duchowość wcielenia

Boże Narodzenie
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Słowo miesiąca

Jezu, przyszedłeś na tę ziemię,
aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca.

Gdy Bóg ukończył dzieło stworzenia, „odpoczął dnia siódmego po całym swym 
trudzie, jaki podjął” (Rdz 2, 2). Czemu Bóg odczuwał potrzebę odpoczynku? 

Ten, który jest wszechmogący i nie może być zmęczonym? Stworzył człowieka na 
swój obraz, a podobieństwo było prawie idealne: „Czym jest człowiek, że o nim 
pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele 
mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś” (Ps 8, 4–6).

Człowiek jest niewiele mniejszy od Boga samego, ma też wolną wolę, może 
szukać Boga albo ukrywać się przed Nim. Człowiek sam wie, że Bóg ukończył dzie-
ło stworzenia. Człowiek też odczuwa utrudzenie. Zatem potrzebuje odpoczynku. 
„Wielkość człowieka polega na tym, że poznał swą nędzę” (Blaise Pascal). Przez 
odpoczynek Bóg daje przykład.

Bóg towarzyszy swemu ludowi zawierając wiele przymierzy. Poprzez nie zapo-
wiada ludowi przyjście Swego Syna, który stanie się w pełni człowiekiem,  będzie 
się więc po ludzku trudził, a jednocześnie jako wcielone Słowo ukaże widzialne 
oblicze Ojca przez doskonałe podobieństwo. Potrzebował tylko Tej, której pokora, 
czystość i posłuszeństwo staną się miejscem poczęcia Jezusa, a następnie Jego 
wzrostu oraz przyjścia na świat. W taki sposób stał się On ciałem, przyjął człowie-
czeństwo i zamieszkał pośród nas (zobacz J 1, 14). Nie było już więcej odpoczy-
wania w Niebie, gdy narodził się Jezus. To był powód do świętowania, wybuchu 
radości! Noc jaśnieje blaskiem, Aniołowie wyśpiewują chwałę Bogu oraz zwiastują 
pokój tym, którzy Go umiłowali (zobacz Łk 2, 14). Wielu przyszło, by zobaczyć, 
że Bóg objawił Siebie w małym, słabym, kruchym dziecku, które zależy od opieki 
innych. Mamy szukać Boga tam, gdzie Go nie ma. Gdy człowiek przypisuje sobie 
potęgę, oddala się od Boga. Przykład rzezi niewiniątek nadal jest obecny w świecie, 
co pokazuje, że ta droga wiedzie do nikąd. Uczmy się bardziej odkrywać Jego Twarz 
i Obecność we wszystkich naszych braciach i siostrach, zwłaszcza najsłabszych.

Stawajmy się zawsze posłańcami radości, której doświadczamy podczas na-
szych spotkań we wspólnotach. Tak będziemy świadkami Boga, który objawia 
Siebie tylko w słabości. Czyńmy to jednak świętując tak pięknie jak aniołowie 
wielbiący Pana podczas nocy narodzenia Jezusa!
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	wcielenia
Ważne jest świadczenie o słabości Jezusa.
My wszyscy jesteśmy krusi, możemy naszą kruchość powierzać Jezusowi 
zamiast się jej wstydzić. Jak możemy pokazać naszą słabość? Poprzez do-
strzeżenie oblicza wszechmocnego Boga w twarzy dziecka. Powinna się 
pogłębiać nasza wiara i ufność w to, że właśnie w tym dziecku zobaczymy 
wszechmocnego Ojca. W każdej osobie z upośledzeniem, dostrzegamy obli-
cze wszechmocnego Boga. Poprzez Jezusa otrzymaliśmy dar spotkania mię-
dzy potężną Nieskończonością oraz Nieskończonością objawioną w małości.
Tekst: „Powiła swego pierworodnego syna”, Łk 2, 7–20.

Przywitanie
Rodziny egipskie w pierwszym tygodniu po urodzeniu dziecka zapraszają krew-
nych i przyjaciół na pierwszą kąpiel dziecka, której dokonuje kapłan. Nie jest 
to chrzest. Możemy spotkać się u żłóbka wokół kapelana, który jako pierwszy 
wykąpie Pana Jezusa.

Pracownia artysty
Wykonujemy aniołki, którymi przyozdobimy nasze miejsce do modlitwy. Możemy 
przygotować kartki świąteczne, które będą nam potrzebne przy świętowaniu 
(strona	66).

Świętowanie

Pasterze	i	owieczki
Przynosimy drobne prezenty. Na kartkach wykonanych w pracowni artysty (stro-
na	64) lub na zwykłych kartkach piszemy swoje imiona. Następnie kładziemy 
karteczki do worka. Każda osoba losuje karteczkę z imieniem osoby. Podczas 
spotkania zwracamy szczególną uwagę na wylosowaną osobę. Pod koniec spot-
kania pytamy każdą owieczkę, czy odgadła imię swego pasterza. Pasterz wręcza 
swej owieczce karteczkę oraz drobny prezent.
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Dzielenie się
Gdyby Jezus miał urodzić się dziś:

 – kogo wybrano by za matkę Jezusa, za Józefa, aniołów, Heroda, pasterzy, trzech 
królów, gwiazdę …?

 – Gdzie narodziłby się Jezus?
 – Jakie byłyby trudności, jak by je przezwyciężono?
 – Co się nie zmieniło od czasów Jezusa?

Można podzielić się na małe grupki oraz przygotować role do odegrania po-
kazujące narodziny Jezusa w naszych czasach oraz różnych krajach.

Modlitwa
Odgrywamy scenkę pokazującą narodziny Pana Jezusa (Łk 2, 7–20) wykorzystując 
proste ubiory.

Zaśpiewajmy kolędy oraz ofiarujmy radośnie Panu Jezusowi nasze intencje, 
którymi pragniemy żyć przez nadchodzący rok. Każda z osób wypowiada swe 
intencje głośno lub wyraża je w ciszy swego serca.

• Modlitwa	ubogiego
Jezu, poprzez Twe przyjście na świat rozradowałeś moje serce.

Nad brzegami Nilu
Betlejem oznacza „dom chleba”. Przyklejamy nad brzegami Nilu młyn (strona	57).

Do najbliższego spotkania
Postaram się już więcej nie ukrywać mych słabości i kruchości.



9

Duchowość otwarta na świat

Święto Światła
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Słowo miesiąca

Chcemy żyć związani miłością
w tej wielkiej rodzinie, którą nam dałeś.

Gdy Słowo stało się ciałem, a Bóg stał się człowiekiem, zapuścił Swe korzenie 
w rodzinie. „Wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło 

i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” 
(Łk 2, 39–40). Józef i Maryja towarzyszyli Jezusowi w jego stawaniu się mężczyzną.

Bóg zapuścił korzenie w kulturze i religii. Maryja z Józefem posłuszni wobec 
prawa udali się do świątyni w Jerozolimie, by ofiarować swego pierworodnego 
syna. Choć Jezus był ze swymi rodzicami, nie był ich własnością. Właśnie to roz-
ważała Maryja codziennie w swym sercu.

Jezus dał nam Swą matkę, gdy wisiał na krzyżu. Przez to jednoczymy się 
z ziemską rodziną Jezusa, by wszyscy umierając narodzić się do życia wiecznego.

W ubiegłym roku powiedzieliśmy wraz z Samuelem, że jesteśmy tu, by poka-
zać nasze pragnienie życia w naszej wspólnocie złączeni przymierzem miłości. 
Przynależymy do różnych kręgów: do naszej rodziny, naszej wspólnoty, do naszej 
parafii oraz do naszego kraju. Poprzez Święto Światła możemy wyrazić naszą ra-
dość, że nie czujemy się wyizolowani, ale znaleźliśmy miejsce pocieszenia. Jedna 
z mam ze wspólnoty we Francji wyraziła to następującymi słowami: „Często to 
powtarzam: Wiara i Światło nas ocaliła”. Moje perspektywa zmieniła się. Nie czu-
łam już więcej obciążenia. Oczywiście towarzyszą mi nadal niepewność i troska, 
jak każdemu rodzicowi, ale mogę się nimi dzielić, przyjmować je, i jestem pełna 
ufności”.

Nasze życie wspólnotowe jest pełne wzlotów i upadków, jak w każdej innej 
grupie ludzi, ale zawsze trwa radość spotkań, dzielenia się i wspólnej modlitwy. 
Winniśmy świadczyć o tym jak najczęściej, bo inne rodziny czekają na nas, byśmy 
wyszli do nich, ukazując im wartość ich dziecka.
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	otwarta	na	świat
Święto Światła daje możliwość wyrażenia naszej radości z tego powodu, że 
nie jesteśmy już więcej samotni oraz znaleźliśmy miejsce pocieszenia.
Rodzice mogą wyrazić swój lęk o przyszłość, ale jednocześnie wypowiedzieć 
słowa „Ufam tobie”. Stwarza to okazję do odnowienia naszego zaangażowa-
nia oraz pragnienia życia w przymierzu miłości.
Teksty: Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Łk 2, 22–40; Ocalenie Mojżesza 
z wody, Wj 2, 1–10.

Przywitanie
Kapelan wita przychodzących na spotkanie trzymając w dłoniach miskę z wodą 
święconą. Przychodzący zanurza w niej prawą dłoń, czyni znak krzyża, a kapelan 
wypowiada następujące słowa: (Imię osoby) zaproszono Cię, by żyć we wspólnocie 
w przymierzu miłości.

Dzielenie się
Zaufanie to wiara, że mogę z Kimś (z drugim człowiekiem lub z Bogiem) dzielić 
wszystko to, co moje (tajemnice, trudności w pracy, przyszłość...) bez obawy 
o reakcję, bez lęku o przyszłość.

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Czym jest dla mnie zaufanie?
 – Co sprawia, że lękam się o przyszłość? Co martwi mnie najbardziej?
 – Jak odpowiedział Bóg, przekraczając moje oczekiwania?

• Z	osobami	z	upośledzeniem
 – Co martwi mnie najbardziej?
 – Jak odpowiedział Bóg, przekraczając moje oczekiwania?

Pracownia artysty
Wykonamy świeczniki, które będą nam potrzebne w czasie modlitwy. Możemy 
wykonać maski klauna na świętowanie (strona	69).
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Modlitwa
W miejscu modlitwy stawiamy obraz Świętej Rodziny oraz dużą świecę. Każdy 
uczestnik otrzymuje świecznik. Śpiewamy pieśń o świetle oraz zapalamy świecz-
ki. Następnie podchodzimy do obrazu Świętej Rodziny ofiarując nasze troski 
i zmartwienia.

We wspólnocie wszyscy niesiemy odpowiedzialność. Każdą osobę prosimy 
o podejście do przodu, a my modlimy się razem z nią, by zobowiązania, których 
się podjęła, wydały owoce dla wspólnoty.

Na koniec czytamy fragment z Ewangelii według św. Łukasza 2, 22–40.

• Modlitwa	ubogiego
Panie, obdarz naszą wspólnotę Twym światłem.

Świętowanie
Bawimy się przy muzyce, zakładając maski klauna. Jeśli pragniemy świętować 
spokojniej, zapalamy nasze świeczniki, gasimy światło, a następnie śpiewamy 
radosne pieśni z pokazywaniem.

Nad brzegami Nilu
Naklejamy rysunek Mojżesza płynącego w koszu po Nilu (strona	58).

Do najbliższego spotkania
Postaram się doświadczyć zaufania, ofiarując w modlitwie swoje troski oraz spró-
buję usłyszeć głos Boga we mnie przez rozważanie historii Mojżesza i obecności 
Boga w jego życiu.
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Duchowość radości 

Wielkanoc 
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Słowo miesiąca

Pomóż nam żyć, tak jak Maryja,
Twoim Zmartwychwstaniem. 

Wiara i Światło narodziła się w Poniedziałek Wielkanocny w 1971 roku. Był to 
poranek po doświadczeniu niezwykłego świętowania, gdy 12 tysięcy piel-

grzymów doświadczyło prawdziwej radości pochodzącej od zmartwychwstałego 
Pana. Po bólu męki przychodzi radość dzielenia się tym, że Pan zmartwychwstał, 
prawdziwie zmartwychwstał. Rodziny odnalazły radość z posiadania przyjaciół 
po doświadczeniu bólu osamotnienia i odrzucenia z powodu niepełnosprawności 
dziecka. Doświadczenie radości było dla nich niczym zmartwychwstanie wraz 
z Jezusem. 

Naprawdę ma znaczenie, byśmy wierzyli w to, co głosimy. Friedrich Nietzsche 
powiedział, że może uwierzyłby w Boga, gdyby radość Dobrej Nowiny była wi-
doczna na twarzach chrześcijan. Uczniowie przybiegli zdyszani pokonując drogę 
z Emaus do Jerozolimy – około 11 kilometrów – głosząc, że spotkali zmartwych-
wstałego Jezusa. Na ich twarzach była na pewno wypisana autentyczna radość, 
choć tego samego ranka wychodzili z Jerozolimy smutni i przygnębieni. 

Jeśli pragniemy żyć zmartwychwstaniem, o co prosimy Jezusa, musimy w nie 
uwierzyć. Gdyby nasza wiara była tak maleńka jak ziarnko gorczycy, potrafili-
byśmy przemieniać świat, nawracać go ku radości doświadczanej na naszych 
spotkaniach wspólnoty. Doświadczanie radości, pomimo niepełnosprawności, 
która nie jest przecież czymś radosnym, wywołuje zdumienie. Patrząc z boku, 
wielu nie potrafi wyobrazić sobie tego, że zranienie może zrodzić coś dobrego. To 
prawda, że trudno pojąć, czemu Bóg „dopuszcza do tego”, skoro wierzymy, ze jest 
On wszechmogącym i nieskończonym dobrem. Św. Augustyn pokazuje nam pewną 
intuicję, która określa w pewnym sensie nasze doświadczenie w Wierze i Świetle. 
„Wszechmogący Bóg (…) będąc w swej istocie najwyższym dobrem, nigdy nie 
dopuściłby do istnienia jakiegokolwiek zła pośród swych stworzeń. Jest jednak 
tak wszechmogący i dobry, że potrafi wydobyć dobro nawet z tego, co jest złe”. 

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Mamy być świadkami 
tego aż po krańce ziemi! 
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	radości	
Dzięki Wierze i Światłu mogę spotkać się z żywym Jezusem. Teraz mam 
przyjaciół. To znak obecności Jezusa, który żyje między nami. 
W rodzinach z dziećmi doświadczamy radości i trudów. Odczuwamy smutek 
i lęk o przyszłość. Przychodząc do wspólnoty ze swym dzieckiem rodziny 
mogą doświadczyć nowej radości, szczególnie jeśli sprawia ono trudności 
i jest odrzucane przez innych. Dla rodziców takie doświadczenie przypomina 
zmartwychwstanie. Ludzie w Egipcie, którzy nie poznali Wiary i Światła, 
często powiadają: „Moje dziecko jest dla mnie krzyżem”. 
Przyjaciele także doświadczają smutku i przygnębienia, co może przypo-
minać przebywanie w grobie. Jeśli przyjmiemy ich takimi, jacy są, mogą 
doświadczyć przejścia ku zmartwychwstaniu. 
Tekst: Uczniowie w drodze do Emaus, Łk 24, 13–31. 

Przywitanie 
Kapelan wita każdą osobę mówiąc: (Imię) raduj się. Chrystus zmartwychwstał, 
prawdziwie zmartwychwstał! 

Dzielenie się 

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Czy wierzę głęboko w to, że po każdym cierpieniu nastąpi radość?
 – Jak mogę odnaleźć radość w moim życiu i inaczej przeżywać chwile smutku? 
 – Czy wierzę w to, że Jezus towarzyszy mi w radościach i smutkach mego 

życia? 
 – Czy miałam/miałem w życiu doświadczenie podobne do przeżycia uczniów 

w drodze do Emaus? Czy byłam/byłem sama/sam, gdy odkryłam/odkryłem 
Jezusa idącego ze mną? Jaki dał mi znak, by Go odkryć? 

 – Czy jestem gotowa/gotowy na to, by pozwolić Bogu towarzyszyć mi w ciągu 
dnia? 
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• Z	osobami	z	upośledzeniem	
 – Kiedy czuję radość? Kiedy jest mi smutno?
 – Czy Wiara i Światło przyniosła radość w moje życie? Jak?
 – Gdy jest mi smutno, jak odnajduję na nowo radość? 

Pracownia artysty
Wykonajmy krzyżyki wielkanocne, aby przyozdobić nasze miejsce modlitwy 
podczas nabożeństwa umywania stóp. Możemy wykonać koszyczki na pisanki 
lub wspólnotowe drzewo (strona	69).

Modlitwa
Przygotujmy kręgi liczące od 8 do 10 krzeseł. W środku każdego kręgu postawmy 
miskę, dzbanek z wodą i ręcznik. Przeczytajmy fragment z Ewangelii według św. 
Jana 13, 1–17. Rozpocznijmy nabożeństwo umywania stóp4.

• Modlitwa	ubogiego	
Jezu, proszę zachowaj mnie w Twej miłości 

Świętowanie 

Zabawa:	Rozpoznawanie	osób	
Zawiązujemy oczy pierwszemu uczestnikowi zabawy. Członkowie wspólnoty 
zmieniają miejsca. Uczestnik zabawy ma za zadanie rozpoznać osobę stojącą przed 
nim dotykając twarzy, włosów, ramion. Osoba, której imię zostało odgadnięte, 
rozpoznaje kolejną osobę. 

Nad brzegami Nilu
Wzdłuż rzeki naklejamy kwiaty, drzewa, ptaki (strony	58	i	59).

Do następnego spotkania
Wniosę radość i światło do własnego doświadczenia cierpienia oraz w życie 
najbliższych mi osób.

4 www.faithandlight.org/rubriques/haut/downloads/#Celebrations

http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/downloads/#Celebrations
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Duchowość pokonująca bariery kulturowe. 
Ekumenizm

Zesłanie Ducha Świętego
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Słowo miesiąca 

Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś. 

W dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie zostali posłani, by głosić dobrą nowinę 
aż po krańce ziemi. Aby to wykonać, potrzebowali wsparcia obiecanego im 

przez Jezusa. „Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch 
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, 
bo jesteście ze Mną od początku” (J 15, 26–27). Wielu słyszało wielkie dzieła Boże 
w swoich językach: „Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 
Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, 
które leżą blisko Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy 
i Arabowie” (Dz 2, 9–11). Inni, nastawieni bardziej sceptycznie uważali, że Apo-
stołowie upili się młodym winem! Na wszystkich robiło wrażenie to, z jakim 
entuzjazmem i radością głosili dobrą nowinę.

Jean Vanier powiedział rankiem po uroczystościach Wielkanocnych w 1971 
do tych, którzy pragnęli, by Wiara i Światło nie przestała istnieć. „Bądźcie wierni 
natchnieniom Ducha Świętego”. Przyniosło to obfite owoce: „W następstwie tego 
niezwykłego wydarzenia, które było czasem wielkiego błogosławieństwa, bardzo 
wiele wspólnot podtrzymało i pogłębiało więzi, które wytworzyły się między ich 
członkami. Z biegiem lat, na całym świecie powstawały nowe wspólnoty” (Karta, 
strona 1).

Choć będziemy wkrótce obchodzić nasze pięćdziesięciolecie, nie uważamy, że 
nasze dzieło dobiegło końca. Gdy przestaniemy kręcić pedałami, rower przewróci 
się. Naszym zdaniem jest odnajdywanie entuzjazmu z początków Wiary i Światła, 
wracanie do radości początków naszych wspólnot w naszych krajach. 

Wiara i Światło istnieje na wiele sposobów. Poprzez pieśni i tańce, które po-
magają nam doświadczyć radości i przyjaźni. Różnorodna Liturgia pozwala nam 
oddawać chwałę Jezusowi w krajach, w których istnieją wspólnoty. To niespoty-
kane bogactwo, którym możemy hojnie się dzielić. Winniśmy dzielić się z innymi 
naszą wielokulturowością oraz duchowością ekumeniczną. Duch Święty będzie 
nas wspierał, tego możemy być pewni.
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	pokonująca	bariery	kulturowe.	Ekumenizm.	
Duch Święty wzywa nas, byśmy wychodzili i głosili naszą dobrą i radosną 
nowinę. Bądźmy zawsze posłańcami radości. 
Tekst: Zesłanie Ducha Świętego, Dzieje Apostolskie 2, 1–13. 

Przywitanie 
Kapelan wita każdego z przychodzących, skrapiając ich głowy. Wypowiada słowa: 
(imię), przyjmij Ducha Świętego! 

Dzielenie się 

• Pomiędzy	rodzicami	i	przyjaciółmi
 – Jaki jest mój dar? Co lubię robić?
 – Jak służę moim darem rodzinie, wspólnocie, kościołowi?
 – Jakie dary odkryłam/odkryłem lub udoskonaliłam/udoskonaliłem dzięki 

Wierze i Świetle?
 – Jak możemy używać naszych darów, by budować wspólnotę? 

• Z	osobami	z	upośledzeniem	
 – Co najbardziej lubię robić? (Każda osoba może np. wstać i zaprezentować 

swój dar). 
 – Każdy przyjaciel może powiedzieć o darze swego przyjaciela z upośledze-

niem (lub to, co lubi osoba najbardziej lubić), nawet jeśli jest to coś bardzo 
prostego.

 – Jak służę mym darem? 

Pracownia artysty
Wykonujemy koronę z „językiem ognia” (strona	70).
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Modlitwa 
Przyozdabiamy kącik modlitwy obrazem przedstawiającym Zesłanie Ducha 
Świętego. Stawiamy kadzidło, oliwę lub wodę święconą. 

Czytamy fragment z Ewangelii według św. Jana 16, 7. Kapelan lub osoba pro-
wadząca modlitwę pokazuje działanie Ducha Świętego w chrzście, modlitwie, 
Eucharystii. Zaśpiewajmy pieśń do Ducha Świętego. 

Potem każda z osób wsypuje odrobinę kadzidła do kadzielnicy mówiąc: Niech 
modlitwa moja wznosi się przed Tobą jak to kadzidło. 

Kapelan lub osoba prowadząca modlitwę kreśli znak krzyża oliwą na czole 
każdej z osób wypowiadając słowa: „Przyjmij Ducha Świętego”, a następnie za-
kłada na jej głowę koronę z „językiem ognia”.

• Modlitwa	ubogiego	
Przyjdź Duchu Święty 

Świętowanie 

Gra:	Karta	darów	
Każdy z uczestników zabawy otrzymuje kartkę papieru przeciętą pionowo na pół. 
U góry wpisuje swoje imię, a następnie podaje kartkę sąsiadowi. Sąsiad wpisuje 
u dołu dar osoby podającej kartkę, a następnie składa ją tak, by nie można było 
zobaczyć tego, co zostało napisane i podaje kolejnej osobie. Gdy złożona kartka 
wróci do właściciela, otrzymuje on kartkę ze swoimi darami! 

Nad brzegami Nilu
Naklejamy rysunek z gołębnikiem i gołębiami (strona	58). 

Do następnego spotkania 
Szukam i odkrywam dary osób we wspólnocie. Zachęcam je do doskonalenia 
darów oraz służenia nimi wszystkim. 
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Duchowość dla świeckich

Obozy letnie: 
żyć Dobrą Nowiną



53

Słowo miesiąca 

Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii.

Aby podążać drogami Ewangelii nigdy nie wyruszamy samotnie. Nie można po-
zostać samemu, jeśli pragniemy doświadczyć przyjaźni z Jezusem. Pewnego 

dnia pięknie określiło istotę Trójcy Świętej małe dziecko: Jeśli Bóg jest Miłością, 
nie może być sam! 

W Wierze i Świetle uczymy się, jak przezwyciężać samotność i przełamywać 
mury obojętności, jak odnaleźć umocnienie, które daje nam Jezus: „Przyjdźcie 
do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 
11, 28). Wiedząc o obietnicy szczęścia, którą niosą Błogosławieństwa, doświad-
czajmy przyjaźni w naszych wspólnotach, dzielmy się, świętujmy oraz módlmy 
się razem. Stopniowo bardziej zrozumiemy, jak doświadczać miłości do samego 
końca oraz przebaczać z głębi naszych serc bez stawiania barier. 

W czasie wakacji utrzymujmy ze sobą kontakt za pomocą choćby kilku słów, 
wysyłanych do siebie pocztówek. Warto podtrzymywać przyjaźń na różne spo-
soby, nawet gdy jesteśmy od siebie daleko. Niektórzy wykorzystują ten czas, aby 
doświadczyć bliższego przebywania ze sobą na letnich obozach nad morzem lub 
w górach. Miejsce nie gra roli. Dążymy do umocnienia więzi powstałych w ciągu 
roku. Obozy letnie w górach przypominają czasem przebywanie owiec na wypasie. 
Razem z młodymi przyjaciółmi, którzy przychodzą nam z pomocą, odkrywając 
nasz skarb, dzielimy marzenia, radości i troski. Lato to także okazja do odnowy 
duchowej, by pełniej podążać drogami Ewangelii z Jezusem oraz lepiej przeżywać 
Dobrą Nowinę. Jeśli obozy przypadają latem, nie zapomnijmy o zorganizowaniu 
pięknych wieczorów, by patrzeć na gwiazdy na niebie. Obserwując je, możemy 
spotkać Boga, oczekującego, by zawrzeć z nami przymierze. Bóg mówi: „Jeśli 
chcesz… pójdź za mną. Ale nie zmuszam cię do tego. Nie obiecuję ci powodzenia 
nas ziemi, ale niebo, a to oznacza stałe bycie z tobą. Jeśli chcesz, chodźmy razem, 
nie zostawię ciebie” (Jean Vanier).
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Przybliżenie tematu miesiąca 
Duchowość	dla	świeckich	
Ludzie samotni są smutni. Woda daje życie. Ludzie uwielbiają przychodzenie 
nad wodę. Wspólnota przypomina źródło witające przechodniów. Przyrodę 
i stworzenie otrzymaliśmy jako dar od Boga. Wspólnota winna dawać moc 
na przyszły rok. 
To czas, gdy młodzi przyjaciele mogą dołączyć do nas oraz udzielić nam 
pomocy. Co możemy uczynić, by zostali z nami? 
Tekst: Dobry Pasterz (na obozach w górach lub na wsi), J 10, 11–16; Cudowny 
połów ryb (na obozach nad morzem), J 21, 1–14.

Przywitanie i dzielenie się 
Rysujemy fale na górze mapy przedstawiającej Nil. Symbolizują one Morze Śród-
ziemne, gdzie rzeka ma swe ujście. 

Dzielenie się 
Przyjrzyjmy się przyrodzie.

 – Jak możemy dostrzec Boga w przyrodzie?
 – Jak możemy dziękować Mu oraz wielbić Go za wszystko, co stworzył dla 

nas. Jak chronić przyrodę? 
 – Czy dostrzegamy w górach i na morzu moc Boga? 
 – Jak zależymy od Boga? Czy ufamy mu niczym ptaki, które znajdują pokarm?
 – Jak wyrażamy Bogu wdzięczność za słońce i ciepło? Za piękno nieba i nie-

zliczone gwiazdy? 

Pracownia artysty
Zróbmy zielnik z liści i kwiatów zebranych podczas naszych spacerów (strona	70). 

Możemy wykonać koperty na kartki, które prześlemy do osób, które nie są 
z nami na obozie (strona	71). 

Na czuwanie modlitewne możemy wykonać karteczkę z otwierającymi się 
dłońmi, w których ukryte jest imię osoby (strona	71). 
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Modlitwa 
Cieszymy się ze wspólnego spotkania, tak jak Jezus radował się, gdy spotykał się 
ze swymi uczniami wracając utrudzony z misji. 

Pomódlmy się za Międzynarodowe Spotkanie, które odbędzie się w lipcu  
2018 roku w Libanie.

• Modlitwa	ubogiego	
Przyjdź Panie Jezu i odnów naszą wspólnotę. 

Świętowanie 
Będąc na wakacjach, zorganizujmy podchody lub poszukiwanie skarbów. 

Nad brzegami Nilu
Skoro jest to ostatnie spotkanie, podziwiajmy udekorowaną mapę Nilu przypo-
minając sobie najważniejsze chwile roku. 
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Nad brzegami Nilu

Mapa Nilu
Narysujcie mapę Nilu na kartonie 
lub pobierzcie darmowo z inter-
netu. Posteriza zezwala na wy-
konanie kopii na kilku kartkach 
papieru wielkości A5 lub A4. 
Sklejcie je ze sobą na odwrocie, 
by uzyskać większy format.
https://posteriza.fr.softonic.com/ 

Chrystus Szaduf

https://posteriza.fr.softonic.com/
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Rozchodząca się fala Feluka

Daktylowiec Studnia

Oaza Młyn
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Mojżesz Gołębnik

Kwiaty 
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Ptaki
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Warsztat artysty 

www.faithandlight.org/rubriques/haut/album_photo

• Krzyże	koptyjskie5 
Materiały: karton, agrafka, taśma klejąca 
1. Ściągnij ze strony internetowej wzór krzyża dla każdej osoby, wytnij go. 
2. Przymocuj agrafkę z tyłu krzyża taśmą klejącą. 

• Woda	i	życie	
Materiały: okrągłe pudełko plastikowe, karton, nożyczki, niebieska farba, klej
1. Wytnij kółko, pomaluj je na niebiesko.
2. Naklej na nim rybę i krokodyla. 
3. U dołu przyklej drzewa, zwierzęta oraz ludzi. 

5 Krzyż koptyjski jest „krzyżem ewangelizacji”. Trzy końce na belkach symbolizują głoszenie 
Dobrej Nowiny przez 12 apostołów na 4 strony świata. Środek krzyża oznacza Jezusa i Maryję.

http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/album_photo
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• Drzewo	wspólnotowe	
Materiały: tablica, farba 
1. Narysuj drzewo na tablicy
2. Zanurz dłoń w farbie, odbij ją na kona-

rach drzewa.
3. Podpisz dłoń. 
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• Osiem	Błogosławieństw
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo zaufali Bogu.
2. Błogosławieni smutni, zostaną pocieszeni. 
3. Błogosławieni cisi, są pokorni 
4. Błogosławieni pragnący i łaknący sprawiedliwości. Pragną relacji z Bogiem. 
5. Błogosławieni miłosierni. Przyjmują i przebaczają. 
6. Błogosławieni czystego serca. 
7. Błogosławieni wprowadzający pokój.
8. Błogosławieni niesprawiedliwie prześladowani. 

1 2

3

4

5

6 7

8
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• Wspólnota	jako	łódź
Materiały: papier, farba lub pisaki
Przerysuj obraz w większej skali. 

• Owieczki
Materiały: małe kubeczki papierowe, kla-
merki do wieszania ubrań, wata, karton, 
czarne mazaki, klej. 
1. Podziel 2 klamerki na pół, by uzyskać 4 

kopytka. Wyciągnij sprężynkę.
2. Przyklej kopytka w równej odległości 

wokół kubeczka papierowego, pokoloruj 
kopytka na czarno.

3. Posmaruj kubeczek klejem. Przyklej 
watę. 

4. Zrób głowę z waty i przyklej ją, dorysuj 
oczy i pyszczek. 

5. Z dwóch małych paseczków wytnij uszy, 
pokoloruj je na czarno, a następnie do-
klej. 
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• Dzbanek	Samarytanki	
Materiały: tabliczka, papier, pisaki, klej
1. Narysuj rysunek w większej skali, a następnie przyklej na kartonie. Każdy 

może pokolorować fragment rysunku.
2. Narysujcie dzban dla każdego uczestnika, wytnijcie. 

• Kwitnące	drzewo	
Materiały: spód butelki plastiko-
wej, gruba farba, karton, mazaki 
1. Narysuj pień i gałęzie drzewa.
2. Odciśnij kwiatki spodem butel-

ki. 

• Kwiaty	z	papieru	
Materiały: papier kolorowy, nożyczki, klej, cienkie patyczki jako łodygi
1. Narysuj spiralę, wytnij ją. 
2. Zwiń pasek od wewnątrz na zewnątrz. Na spodzie umieść odrobinę kleju.
3. Wytnij liście, doklej je do łodyżki.
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Lub
Materiały: szorstki papier w róż-
nych kolorach (krepina, bibuła), 
nożyczki, plastikowe lub drewnia-
ne wykałaczki, dwustronna taśma 
klejąca.
1. Wytnij paski papieru, takie jak 

dla wybranego kwiatka.
2. Owiń czubek wykałaczki dwu-

stronną taśmą klejącą.
3. Obwiń wykałaczkę paskiem pa-

pieru, uformuj papier nadając 
wielkość kwiatu.

4. Zabezpiecz podstawę taśmą kle-
jącą, pokryj ją zielonym papie-
rem. 
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• Aniołki
Materiały: papier lub karton, nożyczki, 
klej, nitka
1. Odrysuj koło i skrzydła według wzo-

ru.
2. Doklej z tyłu skrzydła, z małego kó-

łeczka wykonaj twarz. 
Lub 
Wydrukuj szablon, wytnij wzdłuż linii 

kropkowanych
1. Udekoruj.
2. Połącz otwory ze sobą.
3. Doklej nitkę za głową aniołka jako zawieszkę. 

• Kartki	świąteczne	jako	choinki	
Materiały: karton, papier kolorowy, nożyczki, 
klej
1. Potnij kartki papieru na paski różnej grubości 

i różnej wielkości.
2. Naklej paski prosto oraz pod kątem.
3. Na górze przyklej gwiazdę, a na dole wycięty 

prostokąt jako podstawę choinki.
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Lub 
Materiały: karton, czarny 
mazak, farby
1. Narysuj na kartonie 

schemat.
2. Pokoloruj go. 

• Świeczniki	
Materiały: kapsle od napojów, świeczka lub kawałki kredek woskowych, knot 
1. Włóż knot na dnie kubeczka
2. Roztop wosk w garnku do gotowania w wodzie.
3. Wlej ostrożnie wosk do kubeczka.

Możecie też naklejonymi guzikami przyozdobić szklane słoiczki. 
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• Maski	na	świętowanie	
Materiały: papierowe talerze, bibuła, balon lub słoiczek na nos, karton, no-
życzki, klej, mazaki, pisaki, kropki do przyklejenia, gumka.
1. Zegnij szorstki papier w harmonijkę, przyklej u góry talerzyka. 
2. Wytnij kapelusz, naklej 

go.
3. Na środku talerza 

wytnij małą dziurkę, 
wsuń mały, lekko na-
pompowany balonik 
jako nos. 

4. Narysuj twarz, wytnij 
dziurki na oczy, przy-
ozdób je. 

5. Zrób dziurki z boku na 
gumkę.

• Krzyżyk	wielkanocny	
Materiały: karton, nożyczki, bibuła, klej.
1. Wytnij krzyżyk. 
2. Z pasków szorstkiego papieru wykonaj ko-

kardki, przyklej je. 
3. U góry krzyżyka zrób dziurkę do zawiesze-

nia.
Lub po prostu pokoloruj: odrysuj krzyż, wytnij 

go i pomaluj na różne kolory. 
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• Koszyczek	na	pisanki	
Materiały: talerzyki z papieru, klej, nożyczki, pisaki, sznurek
1. Wytnij uszy, pomaluj je w środku na różowo i naklej u góry talerzyka.
2. Narysuj oczy królika na talerzyku. 
3. Przetnij drugi talerz na pół, przyklej, dorysuj nos.
4. Przeciągnij sznurek. 

• Dekoracja	wielkanocnego	stołu
Materiały: kubeczek z papieru, biały i ró-
żowy karton, kropki do przyklejenia, czarny 
pisak, małe pisanki.
1. Wytnij dwa małe półokrągłe paski z bia-

łego papieru oraz dwa mniejsze paski 
z różowego papieru jako uszy, przyklej je 
w środku. 

2. Wytnij trzy cienkie języczki z białego pa-
pieru oraz przyklej je do kubeczka za 
pomocą kropeczek do przyklejania. 

3. Domaluj oczy.
4. Włóż do kubka pisanki. 
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• Wspólnotowe	drzewo	życia	
Materiały: tablica, kolorowy papier, zdjęcia 
członków wspólnoty, nożyczki, klej. 
1. Narysuj pień drzewa, przyklej na tablicy 
2. Wytnij kolorowe kółka dla każdego człon-

ka wspólnoty, naklej na kółku fotografie 
osoby. 

3. Złóż dwa paski zielonego papieru wzdłuż 
tablicy, przyklej, postrzęp u góry. To bę-
dzie trawa. 

4. Udekoruj drzewo kolorowymi liśćmi, 
umieść na gałęziach ptaki i w środku serce.

• Korona	z	„językiem	ognia”
Materiały: karton, klej, kredki 
1. Wytnij z kartonu pasek długości 4 cm, dopasuj 

do obwodu głowy. Sklej ze sobą końce.
2. Wytnij język ognia, pokoloruj, naklej na pasku. 

• Zielnik	
Materiały: duża brązowa koperta, klej, kartki bia-
łego papieru, zszywacz, nożyczki, liście oraz kwiaty.
1. Zamknij kopertę, połóż na niej białe kartki pa-

pieru na środku. Zegnij całość w środku. 
2. Połóż 2 spinacze ukośnie u góry oraz na dole. 

Wykonaj dwa nowe zagięcia pionowo po prawej 
oraz lewej stronie pierwszego poziomu.

3. Wykonaj dekorację okładki.
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4. Zasusz kwiaty i liście w gazecie przyciśniętej dużą książką. 
5. Przyklej rośliny, podpisz ich nazwami.

• Własnoręcznie	wykonane	koperty	
Materiały: papier ozdobny, 
biały papier, nożyczki, klej.
1. Wytnij dwa serca: jedno 

z papieru ozdobnego, 
a drugie z białego

2. Sklej serca ze sobą. 
2. Złóż według wzoru i sklej 

w odpowiednich miej-
scach. 

• Otwarte	dłonie	
Materiały: papier, nożyczki, klej
1. Odrysuj ręce i serce. Wytnij  papieru, pozostawiając jednak złączone dwa 

ostatnich palce. Zagnij w miejscu złączenia, a następnie otwórz dłonie. 
2. Przyklej wewnątrz serce.
3. Napisz w sercu imię członka wspólnoty. Podczas modlitwy otworzymy 

dłonie i będziemy nieść tę osobę w modlitwie. 



Polska była pierwszym z krajów leżących za „żelazną kur-
tyną”, w którym narodziła się Wiara i Światło. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ było to jedyne komunistyczne pań-
stwo, w którym katolicy mieli możliwość wyjazdu na Za-
chód i nawiązania kontaktów ze swymi braćmi w wierze.

Latem 1978 roku Marcin Przeciszewski, student histo-
rii, wyruszył autostopem do Francji...
www.wydawnictwojak.pl/wiara-i-swiatlo/nigdy-wiecej-sami-
przygoda-wiary-i-swiatla-detail
cena 30 zł

Do opracowania niniejszego kalendarium zainspirowała 
nas decyzja o wydaniu polskiego tłumaczenia książki 
Marie-Hélène Mathieu „Nigdy więcej sami”. 

Różne były pomysły co do formuły tego dodatku; 
ostatecznie przybrał on kształt spisu wydarzeń, wzbo-
gaconego wspomnieniami i pamiątkowymi fotografiami. 
Świadomie wykorzystaliśmy tytuł książki Marie-Hélène, 
mając nadzieję, że ten krótki zarys polskiej historii Wiary 
i Światła będzie dla nas dopełnieniem przedstawionego 
tam obrazu, a także inspiracją do porzucania własnego 
egoizmu, lęku czy samotności oraz poszukiwania praw-
dziwej radości i prostoty wiary we wspólnocie.
http://www.wydawnictwojak.pl/wiara-i-swiatlo/historia-wiary-i-
-swiatla-w-polsce-1978-2014-detail
cena 15 zł

Wydawnictwa  
Wiary i Światła

Pozostałych materiałów Wiary i Światła w języka polskim szukaj w księgarni in-
ternetowej Wydawnictwa JAK (www.wydawnictwojak.pl/wiara-i-swiatlo), m.in.:

 – Duchowość Wiary i Światła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 zł
 – Dzień odnowy we wspólnocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 zł
 – Kapelan wspólnoty Wiary i Światła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 zł

kontakt:	jak@wydawnictwojak.pl;	tel.	12	423	25	46

Materiały Wiary i Światła w języku angielskim można zamówić pod adresem: 
http://www.faithandlight.org/rubriques/haut/publications/faith-and-light-publications

www.wydawnictwojak.pl/wiara-i-swiatlo/nigdy-wiecej-sami-przygoda-wiary-i-swiatla-detail
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Jezu, przyszedłeś na tę ziemię, 
aby objawić nam Twojego Ojca, naszego Ojca 

i nauczyć nas wzajemnie się kochać. 
Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś. 

Prosimy, niech z nas uczyni w tym świecie wojen i podziałów 
swe narzędzia jedności i pokoju. 

Jezu, wezwałeś nas, byśmy szli za Tobą 
we wspólnocie Wiary i Światła. 
Chcemy Ci odpowiedzieć: tak! 
Chcemy żyć związani miłością 

w tej wielkiej rodzinie, która nam dałeś, 
aby wspólnie nieść cierpienia i trudy, 

dzielić się radością i nadzieją. 

Naucz nas, Panie, przyjmować nasze zranienia i słabości, 
aby w nich objawiła się Twoja moc. 

Naucz nas odnajdować Twoją twarz i Twoją obecność 
we wszystkich naszych braciach i siostrach, 

zwłaszcza najsłabszych. 
Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii. 

Panie Jezu, powierzamy się Twojej Matce, Maryi. 
Ona pierwsza Cię przyjęła. 

Pomóż każdemu z nas przyjmować Cię podobnie, 
także we wspólnotach. 

Pomóż nam wiernie trwać, wraz z Maryją, u stóp Krzyża, 
blisko wszystkich ukrzyżowanych tego świata. 

Pomóż nam żyć, tak jak Ona, Twoim Zmartwychwstaniem. 
Amen.

Modlitwa 
Wiary i Światła
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