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                                             Wprowadzenie

Dziękuję za przyjęcie roli koordynatora w Wierze i Świetle. Idąc drogą Jezusa
Dobrego  Pasterza, jesteś  pasterzem  Wiary  i  Światła.  Razem  z  innymi
koordynatorami w Wierze i Świetle pracujesz nad tym, aby pobudzić życie
wspólnot, które są w samym sercu naszego ruchu.

Znamy radości, wyzwania i trudności związane z rolą koordynatora. Jesteśmy
jednak w stanie iść dalej, ponieważ  nie  jesteśmy  sami.  Wiemy, że Jezus jest
blisko i mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię”.

Jezus  dał  nam  również  jako  wsparcie  Radę  Wspólnoty,  Radę  Prowincji,
Międzynarodową  Radę  Koordynatorów  i  Zespół  Koordynujący.  Tworzą  je
ludzie, z którymi  możemy dzielić nasze radości i cierpienia, lęki i nadzieje.

Chcielibyśmy zaoferować  dodatkową pomoc w rodzaju  „pasterskiej  laski”.
Wszelkie doświadczenia z  przeszłości, zarówno  pozytywne jak i negatywne,
rozświetlą nam drogę, którą  mamy podążać. Podręcznik ten jest przeznaczony
do  stosowania  razem z  Kartą,  Konstytucją  i  Statutem Międzynarodowego
Stowarzyszenia.
Ten  dokument  nie  wyjaśni  zapewne  wszystkich  problemów  dotyczących
wspólnot  i  koordynatorów  Wiary  i   Światła.  Pomoże  on  nam  jednak
odpowiedzieć na niektóre pytania.
 
Modlimy się,  aby był  on  przydatny dla  Ciebie  i  pomógł   tym,  którzy  są
odpowiedzialni za wzrost  wspólnot w jedności i pokoju. Jest bardzo ważne,
aby budować i wzmacniać te miejsca przebaczenia i świętowania, w których
każdy z nas, osoba niepełnosprawna, członek rodziny lub przyjaciel,  może
wzrastać  w  miłości  do  Boga  i  do  siebie  nawzajem.
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          Nasze powołanie i  misja w świecie          

Przynależność do Wiary i Światła oraz przyjmowanie odpowiedzialności za
prowadzenie  wspólnoty odczytujemy jako  Boże  wezwanie.  Kiedy  Bóg
zainspirował Marie-Hélène Mathieu i Jeana Vanier’a w 1968 roku, przeszło to
oczekiwania  rodziny  Proffit (Camille,  Gérard,  Loïc  i  Thaddée)  oraz
podobnych im rodzin. Stworzenie młodym ludziom możliwości angażowania
się i pobudzenie ich do zachowań mogących zmienić ich życie nie było proste.
Również  niełatwo  było  zwrócić  uwagę  Kościołów  chrześcijańskich  na
potrzebę znalezienia odpowiedniego miejsca dla swoich członków.

Bóg dał wspólnocie Wiara i Światło możliwość bycia świadkiem dla świata,
pokazywania  wartości,  o  których  Jezus  nauczał  i  które  odkrywał  przed
światem:  wzajemność  darów  i  potrzeb,  jedność  i  harmonię
w  różnorodności,  nieocenioną  wartość  każdego  człowieka,  a  przede
wszystkim  miłość  –  wszyscy  jesteśmy  kochani  przez  Boga.  W  naszych
wspólnotach staramy się żyć głosząc coraz pełniej prawdę, że każdy człowiek
jest cenny, potrzebny i kochany. Jako koordynatorzy we wspólnocie  Wiara
i Światło mamy misję dochowania wierności darom, które  zostały nam dane.
Ale  mamy  także  do  spełnienia  misję,  która  wykracza  poza  nasze  małe
wspólnoty,  nasze   prowincje,  a  nawet  naszą  międzynarodową  rodzinę.
W wielu miejscach na świecie Wiara i Światło jest wielokulturowa. Nie może
istnieć tylko dla siebie. Powtarzając słowa z Księgi Izajasza (Iz 49, 6), nie
wystarczy  służyć  tylko  członkom  wspólnoty.  Bóg  pragnie,  abyśmy  byli
„światłością  dla  narodów”,  tak  aby Jego  „zbawienie  dotarło  aż  po  krańce
ziemi.” Świat pragnie, abyśmy wypełniali swoje powołanie jako świadkowie
i tak właśnie postępujemy.
                                                                                                                 

    I  -  Rola koordynatora we wspólnotach Wiary i Światła

Istnieje  kilka obszarów odpowiedzialności  we wspólnocie Wiary i  Światła.
Na  każdym  poziomie   (wspólnota,  prowincja  i  poziom  międzynarodowy)
znajdują się koordynatorzy, którzy zostali  wybrani  do kierowania zespołem.
Są oni odpowiedzialni za organizację i życie we wspólnocie, prowincji lub na
poziomie  międzynarodowym.  Istnieją  też  wicekoordynatorzy,  którzy  po
rozeznaniu  są  wyznaczani1 w  celu  wsparcia   koordynatora  w  realizacji
ustalonych priorytetów we wspólnocie, prowincji, w pracy nad projektami  na
poziomie   międzynarodowym,   a   także  do  wspierania  prowincji
(wicekoordynatorzy  międzynarodowi)  lub  wspólnot  (wicekoordynatorzy
prowincji). 

1 lub  czasami  są  wybierani  na  poziomie  prowincji.  Na poziomie wspólnoty  nie ma
wicekoordynatora  jest  natomiast  Rada  Wspólnoty.
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1)  Koordynator2 Wiary i Światła sługą
                   
We  wspólnocie  Wiary  i  Światła koordynator  jest  uczniem  podążającym
śladami  Jezusa,  który  przyszedł,  aby  służyć  (J  13,1-17).  Jest  on  niejako
wybrany przez Boga,  aby służyć siostrom i  braciom przez określony czas.
Powinien  na  modlitwie  osobistej  prosić  Ducha  Świętego  o  prowadzenie
i umiejętność bycia cichym i  pokornego serca.
Jego rolą jest służba ludziom z upośledzeniem umysłowym3, pomaganie ich
rodzinom,  przyciąganie  do  wspólnoty nowych przyjaciół,  zwłaszcza   ludzi
młodych.  Jest  on  uczniem  Jezusa  w  JegoKościele.  Koordynator  stara  się
rozumieć osoby, które prowadzi. Aby dobrze służyć innym, koordynator musi
umieć określić własne potrzeby i dbać o ich zaspokojenie. Przyjęcie posługi
koordynatora  jest  całkowicie  dobrowolne  i  odbywa  się  na  zasadach
wolontariatu.
Ze względu na swoje obowiązki (praca, rodzina) koordynator nie zawsze jest
dyspozycyjny  i  nie  jest  w  stanie  podołać  wszystkim  oczekiwaniom
i  pragnieniom.  Uczymy  się  akceptować  własne  ograniczenia, starając  się
jednocześnie  rozpoznawać  wolę  Boga.  Koordynator  wypełnia  swoją  rolę
będąc  sługą  idei, sługą  jedności  i  sługą  wspólnoty,  jednocześnie  mając
świadomość wartości i znaczenia wszystkich członków wspólnoty.   

Jako sługa idei koordynator dostrzega znaczenie osób z niepełnosprawnością
intelektualną  i  ich  rodzin  w  Bożym  planie  zbawienia  i  rozumie  potrzebę
otoczenia ich opieką przez wspólnotę i przyjaciół. Koordynator musi w pełni
rozumieć przesłanie Wiary i Światła wyrażone w Karcie i Konstytucji, które
określają cele, powołanie, struktury i formy działalności. Jako sługa idei musi
być pewien,  że  podoła  obowiązkom,  których się  podjął  i  musi  mieć  jasną
wizję wspólnoty. Utrata tej wizji często demotywuje członków i przyczynia
się do pogorszenia jakości  funkcjonowania wspólnoty.           

Jako  sługa  jedności  koordynator  nosi  w  sercu  i  poleca  w  modlitwach
powierzone mu osoby, tak aby każdy mógł znaleźć swoje miejsce i przestrzeń
potrzebną do wzrostu oraz rozwijania  swoich talentów. Koordynator słucha,
jest  cierpliwy,  gotowy  do  pokonywania  trudności,  rozwiązywania
pojawiających się konfliktów,  umie przebaczać i  pracować z ludźmi, tworzy
atmosferę  pojednania.  Koordynator   musi  być  pokorny,  starając  się  być
dobrym pasterzem, znającym  swoje  owce  po imieniu.  Koordynator  jest
budowniczym  jedności.

2.Koordynator  to  pojęcie  ogólne  we  wspólnotach  Wiary  i  Światła.  Oznacza  osobę
tymczasowo  powołaną  do  roli  koordynatora  lub  wybraną  dla  wspólnoty,  prowincji,  czy
międzynarodowej  odpowiedzialności.  Koordynatorem  może  zostać  jedna  osoba  lub
małżeństwo.  W  przypadku  małżeństwa  ma  ono  jeden  głos.  Obydwoje  małżonkowie
zapraszani są do udziału we wszystkich spotkaniach dla koordynatorów.
3.Upośledzenie  umysłowe  w  polskiej  nomenklaturze  nazywane  jest  również
niepełnosprawnością  intelektualną.                                                                                       
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Jako  sługa  wspólnoty   koordynator  jest  odpowiedzialny  za  organizowanie
i koordynowanie działań, które ożywiają życie wspólnoty, zapewniając wzrost
każdej z osób. Nigdy nie powinien być sam, niezależnie od powierzonej mu
odpowiedzialności. Wspomagają go inni członkowie Wiary i Światła, którzy
również ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie wspólnoty, wspierają
modlitwą.  Pomagają  każdemu  wzrastać,  znaleźć  swoje  miejsce,  określić
potrzeby i ustalić priorytety. Często najlepszą formą służby jest zaoferowanie
innym możliwości  rozwijania  swoich talentów,  tak aby skorzystała  na  tym
cała wspólnota. Koordynator wie, komu jakie obowiązki   może powierzyć.
Każdy  koordynator  jest  utwierdzany,  zachęcany  i  wspomagany  przez
koordynatora będącego na innym poziomie odpowiedzialności (koordynatora
wspólnoty  wspiera  dany  wicekoordynator  prowincji,  wicekoordynatora
prowincji  wspiera  koordynator  prowincji,  tego  zaś  wicekoordynator
międzynarodowy itd.).  W obliczu podjęcia odpowiedzialności może zrodzić
się obawa, czy podołam temu zadaniu. Musimy pamiętać, że do wspólnoty
jesteśmy  powołani  przez  Boga,  a  także,  że  zawsze  możemy  w  chwilach
słabości  prosić braci i siostry we wspólnocie o pomoc. Bóg jest blisko tych,
którzy przyjmują odpowiedzialność z pokorą i w duchu służby. Możemy być
pewni, że nie jesteśmy w tym sami.

a)  Idea                                                                                         

W  Wierze  i  Świetle  wierzymy,  że  Bóg  dał  nam  obraz tego,  jak  ludzie
w jedności  z  Jezusem mogą się  spotykać,  wzajemnie poznawać,  będąc dla
siebie  wsparciem  i  tworząc  więzy  przyjaźni,  jak  opisano  to  w  Karcie
i Konstytucji.  Koordynator  jest  sługą  tej  idei.

Służąc idei
Koordynator  nieustannie  szerzy  ideę Wiary i  Światła,  nie  tylko  w obrębie
naszej wspólnotowej rodziny, ale także w całym  Kościele i społeczeństwie,
uświadamiając innym, jakim darem są osoby  z upośledzeniem umysłowym,
pokazując  ich  potrzeby  tworzenia  relacji  przyjaźni,  wspólnoty.  Podkreśla
znaczenie  wiary w  procesie  integracji  społecznej.  Koordynator  nieustannie
przypomina  rodzinie  Wiary  i  Światła  o  jej  misji.  Zachęca  wszystkich
członków do rozwoju duchowego. Może się zdarzyć,  że wśród wielu zajęć
zapomnimy o tym, co jest najważniejsze. Codzienność bywa trudna i nieraz
zniechęcająca.  Może  to  doprowadzić  do  utraty  wizji,  zubożyć  wspólnotę.
„Gdy nie ma widzenia, naród się psuje” (Prz 29,18). Koordynator przypomina
nam o idei Wiary i Światła i  podtrzymuje  ogień płonący w  naszych  sercach.

Ożywianie wizji
Koordynator  głęboko  wierzy  w  wartość  wspólnoty.  Rozumie,  że
najważniejszym  pokarmem  dla  niego  jest  uczestnictwo  w  życiu  swojej
wspólnoty. To  tutaj koordynator  może  doświadczać  darów  osób
z  niepełnosprawnością  intelektualną,  może  zobaczyć  ich  zdolność  do
wzrastania  i  szczególną  rolę,  jaką  mogą  odgrywać  w  jednoczeniu  ludzi
różnych  kultur,  środowisk  i  tradycji  religijnych.  Koordynator poszukuje
mądrości u innych, którzy żyją w duchu  Wiary i Światła od dłuższego czasu,
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korzystając z ich doświadczenia, chcąc uczyć się i rozwijać, aby coraz lepiej
służyć. Posiłkuje się także Kartą Wiary i Światła. W niej znajduje inspirację,
impuls do refleksji, korzysta z niej podczas modlitwy osobistej. Koordynator
powinien  czuć  się  powołany do  realizacji  celów  i  zadań  Wiary  i  Światła.
Będąc  sługą  tej  szczególnej  idei,  idąc  za  Jezusem,  koordynator  pozostaje
otwarty na działanie Ducha Świętego we wspólnocie. Odczytuje znaki czasu,
aby móc podjąć nowe wyzwania. W tym celu koordynator i wspierająca go
Rada muszą pozostać zakorzenieni w Jezusie oraz Jego Kościele, spędzać czas
na modlitwie i rozeznawaniu.

 b) Komunia                                                                                   

Wiara  i  Światło  jest  wspólnotą  zbudowaną  na  więziach  pomiędzy ludźmi.
Komunia to bycie ze sobą coraz głębiej i ściślej. Wspólnie „tracimy” czas,
poznajemy  się,  słuchamy,  bez  względu  na  to,   jakim  językiem  się
posługujemy.  We wspólnocie rozumiemy swoje nadzieje  i  obawy,  pomysły
i pragnienia. Z pomocą łaski Bożej akceptujemy się takimi jakimi jesteśmy.
Jako  sługa  jedności  koordynator  dba  o  komunię  we  wspólnocie.  Dąży do
porozumienia, wraz z innymi stara się stworzyć warunki, w których wszyscy
mogą iść razem w duchu jedności ku pełni życia. Koordynator słucha uważnie
każdej osoby. Gdy pojawiają się konflikty, pełni rolę pośrednika. Nie osądza
i  nie  opowiada  się  po  żadnej  ze  stron,  ale  stara  się  odkryć  prawdę,
przypominając wszystkim wartości i zasady, na których opiera się wspólnota.
Koordynator również daje świadectwo poprzez własny przykład, jest gotowy
uznać swoje błędy i prosić o przebaczenie i pomoc. We wspólnocie nasza siła
często objawia się w zdolności do pokazania naszej wrażliwości. Jako sługa
jedności  koordynator  zna  każdą  osobę  po  imieniu  i  wzywa  wszystkich
członków do pójścia za Jezusem. Tak jak pasterz, chodzi on z tymi, których
prowadzi, zachęca ich do działania i pomaga najlepiej jak może.

  c)  Organizacja i koordynacja w Wierze i Świetle                         

Na czym polega koordynowanie?
Wiara  i  Światło  jest  wspólnotą  o  zasięgu  międzynarodowym.  Każda
wspólnota  czy  ruch  potrzebuje  struktury,  która  określa  obowiązki
i  odpowiedzialność,  zasady  współpracy  i  metody  zarządzania.  Strukturę
w  Wierze  i  Świetle  tworzą  wspólnoty,  prowincje  i  jednostki  na  poziomie
międzynarodowym. Każda z tych płaszczyzn jest powołana, by podtrzymywać
ducha  i  misję  Wiary  i  Światła.   Ich  działalność  opiera  się  na  wzajemnej
miłości, jasnej, bezpośredniej komunikacji. Wiara  i  Światło  głosi, że  każdy
członek  jest  odpowiedzialny  za   życie  swojej  wspólnoty  adekwatnie  do
osobistych  darów  i  zdolności.  Dlatego  każdy  uczestnik,  zwłaszcza
koordynator   oraz członkowie zespołów koordynujących,  wymaga ciągłego
formowania  się.  Koordynowanie  w  Wierze  i  Świetle  jest  zadaniem  na
określony czas. Ważne, aby funkcję  koordynatora  pełniły różne osoby,  co
umożliwi  im osobisty rozwój. Jako sługa wspólnoty, podążając za przykładem
Jezusa, zachęca innych  do  podejmowania  wyzwań  i  obowiązków,  tak  aby
mogli  na  tym skorzystać wszyscy członkowie wspólnoty.
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Koordynator
Wraz z Radą dzieli odpowiedzialność za koordynowanie wspólnotą  lub  inną
jednostką strukturalną, działając w duchu Wiary i  Światła. W Wierze i Świetle
istnieje  proces  rozeznania,  mający  na  celu  wybór  jak  najlepszych
koordynatorów.

Gdzie w  Wierze  i  Świetle  spotykamy  się  z  koordynowaniem?
Koordynacja ma miejsce na każdym poziomie odpowiedzialności w Wierze
i  Świetle:  we  wspólnocie,  prowincji,  w strukturach  międzynarodowych.

Ćwiczenie  umiejętności  koordynowania  w  Wierze  i  Świetle.
Sposób  koordynowania  w  Wierze  i  Świetle  zależy  od  rodzaju  wspólnoty.
Umiejętność ta rodzi się na modlitwie,  poprzez słuchanie Ducha Świętego
i rozeznawanie. Udział w koordynowaniu daje każdemu możliwość odkrycia
swoich darów,  rozpoznania ich i nauczenia się korzystania z nich. Pomaga
wzrastać i  odnaleźć  swoje miejsce.
Koordynowanie  w  Wierze i Świetle  jest  zadaniem  zespołowym.  Wszyscy
członkowie  Rady  uczestniczą  w  dyskusjach  i  podejmowaniu  decyzji.  Po
wysłuchaniu  wszystkich  osób  uzgadnia  się,  w  miarę  możliwości,  wspólne
stanowisko.  Gdy  Rada  nie  może  dojść  do  porozumienia,  wówczas   po
zapoznaniu  się  ze  wszystkimi  stanowiskami,  należy  przeprowadzić
głosowanie.  W  bardzo  rzadkich  przypadkach  koordynator  może  podjąć
decyzję  samodzielnie.  Wskazane  jest  poprzedzenie  jej  modlitwą
i  wysłuchaniem  wszystkich  zainteresowanych.

 -   Koordynacja  w Wierze i  Świetle  polega na wprowadzeniu  wśród człon-
 ków  Rady    ducha wspólnoty.

-   Koordynacja  w  Wierze i   Świetle  polega  na  zachęcaniu  do   rozwoju  
osoby  podejmującej obowiązki.

-    Koordynator  zaprasza  Radę  na  regularne  spotkania.  Wspólnie
 ustalają czas i miejsce  spotkania.  Jako    dowód    wzajemnego  szacunku
 spotkania  rozpoczynamy punktualnie  i  kończymy o wyznaczonej  porze.

Lojalność  poszczególnych  członków  Rady  zapewnia  jej  stabilność.
Koordynowanie jest skuteczne, jeżeli do poszczególnych zadań angażowane
są  różne  osoby.  Okresowa  zmiana  Rady  Wspólnoty  jest  niezbędna  do
odnowienia  życia  wspólnotowego.  Podczas  spotkań  Rady  koordynator
powinien  wygospodarować czas na modlitwę,  dzielenie się  i świętowanie.
Jest  czas  nauczania  i   czas   pracy:  ocena  sytuacji,  określenie   potrzeb
i  priorytetów,  chwila  refleksji,  podejmowanie  decyzji  i  planowanie.
Koordynator  uważnie  słucha  wszystkich  i  daje  każdemu  możliwość
wypowiedzenia się.  Rada może również spotkać się poza stałym terminem
w celu przedyskutowania najbardziej  pilnych  potrzeb  wspólnoty.
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Koordynacja i finanse

Jednym   z   zadań  osób  koordynujących  jest   kontrolowanie  potrzeb
finansowych  i  zorientowanie  się,  czy  Wiara  i  Światło  posiada  środki
konieczne do wypełnienia misji  lokalnie i  na całym świecie,  czy zapewnia
rozwój  wszystkim  członkom  oraz  wykorzystuje  swoje  zasoby  zgodnie
z duchem ruchu.

2) Dobrzy szafarze otrzymanych darów                 

a) Rozpoznawanie i rozwijanie darów koordynatora

Na całym świecie i na każdym poziomie odpowiedzialności ważne jest, aby
z  wielką  uwagą  rozpoznawać  i  wybierać  dobrych  koordynatorów  –  ludzi
posiadających  dary  i  zdolność  do  jednoczenia,  wzbudzających  zaufanie,
umiejących  pracować  z  innymi.  Musimy  zapewnić  narzędzia  i  sposoby
postępowania,  aby nasi koordynatorzy byli  coraz lepsi – jak sygnalizuje to
nasza Karta – poprzez stawanie się bardziej kompetentnymi i efektywnymi w
pełnieniu swojej misji. Dobra wola i chęci nie wystarczą. Podstawą są miłość
i  modlitwa,  ale  przewodzenie  zróżnicowanym  grupom  ludzi  wymaga
specyficznych  zdolności  i  umiejętności.  Na tych  konkretnych  zdolnościach
i umiejętnościach koncentrujemy się szczególnie w sytuacji, gdy  dokonujemy
rozeznawania  i  wyboru  naszych  koordynatorów.  Żadna  osoba  nie  posiada
wszystkich  potrzebnych  cech,  ale  pracując  w  zespole  i  razem z  zespołem
wydobywa  zdolności każdego z członków w celu lepszego koordynowania.
Oczywiście  koordynatorzy  powinni  być  prowadzeni  przez  innych
doświadczonych koordynatorów, najczęściej wicekoordynatorów z kolejnego
kręgu odpowiedzialności 

b)  Wartość doświadczonych koordynatorów                                     

A co z tymi osobami, które już nie mogą być po raz kolejny wybrane lub nie
decydują  się  na  podjęcie  roli  prowadzącego?  Tak  naprawdę  najważniejszą
rolą w  Wierze i Świetle  jest bycie, w miarę możności, wiernym  członkiem
wspólnoty.  Niemniej,  musimy  zrobić  wszystko  co  możliwe,  aby  wciąż
korzystać z darów, doświadczenia i  świadectwa  tych,  którzy służyli nam
dobrze w naszych wspólnotach, prowincjach i rodzinie międzynarodowej. Ci,
którzy pokornie pragną kontynuować swoją służbę w mniej widoczny sposób,
zasługują na szacunek i uwagę, mogą  na przykład wejść w skład Zespołu
Nominacyjnego lub Zespołów Zadaniowych.

 c)  Finanse  w  Wierze i  Świetle   
                                                     

Dla  większości  z  nas  pieniądze  są  częścią  życia.  Mamy  swoje  potrzeby,
podobnie jak nasze rodziny, przyjaciele i sąsiedzi. Finanse są także elementem
życia Wiary i Światła, ale mają swój szczególny charakter, który Jean Vanier
opisał czterema słowami:  przejrzystość, kompetencja, hojność  i   zaufanie.
Finanse  w  Wierze  i  Świetle  zdecydowanie  różnią  się  od  finansów innych
organizacji, które odpowiedzialne są za realizowanie konkretnych projektów
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dla osób niepełnosprawnych: szkół, ośrodków opieki, domów… Misją Wiary
i  Światła  jest  komunia  osób,  „bycie  z”,  a  nie  „robienie  czegoś  dla  nich”.
Finanse  są  w  służbie  tej  komunii,  a  zarządzanie  pieniędzmi  to  praca
podejmowana z niestrudzoną miłością.

Jak radzić sobie z finansami w Wierze i Świetle?
Wskazówki praktyczne odnoszące się do spraw finansowych można znaleźć
w broszurze  „Finanse Wiary i Światła”.  W tej książeczce są odpowiedzi na
wszystkie  pytania  związane  z  finansami  wspólnoty,  prowincji
i  międzynarodowymi,  solidarnością,  poszukiwaniem  środków  finansowych
oraz  rolą  i  mandatem  skarbnika  na  każdym  poziomie  odpowiedzialności.
W tym miejscu przywołujemy tylko kilka ogólnych zasad.

Przejrzystość, kompetencja, hojność i zaufanie
Wiara i Światło wierzy, a jej historia to poświadcza, że Bóg będzie zawsze
dawał nam to,  czego potrzebujemy, jeśli  tylko zabiegamy o to z całych sił
i  najlepiej  jak  umiemy. Przede  wszystkim  zawierz  Opatrzności.  
Wiara i Światło nie ma zabezpieczeń finansowych i stara się nie zajmować
nadmiernie  troskami   materialnymi.   Nasz  ruch cechuje   prostota,  tak  jak
Jezusa. 
Zaufanie nie wyklucza jednak podejmowania starań. Pieniądze potrzebne dla
życia wspólnoty i ruchu są owocem wspólnych działań, w których uczestniczą
wszyscy  członkowie.  Dwie  zasady  rządzą  finansami  w  Wierze  i  Świetle:
odpowiedzialność  oraz  przejrzystość.  Odpowiedzialność  oznacza  bycie
dokładnym,  gromadzenie  paragonów,  faktur  i  innych  dokumentów
finansowych.  Przejrzystość to  klarowne zapisy i  jawność odnotowywanych
przychodów oraz wydatków. 
My, którzy należymy do Wiary i Światła, stanowimy w świecie jedno ciało.
Dbamy  o  siebie,  bliskich  i  dalekich,  przy  czym  pierwszeństwo  mają
najbiedniejsi,  będący  w  największej  potrzebie.  Solidarność  finansowa
w naszej międzynarodowej rodzinie służy misji Wiary i Światła,  odkrywaniu
głębi i wzrostowi, zwłaszcza wśród tych, którzy jeszcze nie usłyszeli Dobrej
Nowiny o nadziei, którą otrzymaliśmy. 

        II – Życie wspólnoty i jej prowadzenie                       

Życie Wiary i Światła przebiega przede wszystkim w lokalnych wspólnotach.
Cała struktura i różne poziomy odpowiedzialności w Wierze i Świetle istnieją
po to, by pielęgnować i wspierać  życie wspólnot oraz łączyć wspólnoty na
całym świecie.  Nasza wspólnota nie jest sama. Jesteśmy wspólnotą  wspólnot.
W tym rozdziale znajdziesz pomocne informacje na temat składu wspólnoty,
jej  życia,  etapów rozwoju od powstania aż do dojrzałości  oraz  znaczenia
i  roli   Rady  Wspólnoty  z  jej  pasterzem,  czyli  koordynatorem  wspólnoty.4

4. Określenie  koordynator  wspólnoty  odnosi  się  do  koordynatora  wybranego  lub  wyzna-
czonego  tymczasowo.
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1) Wspólnota                                                                          

a) Istota wspólnoty

Co czyni wspólnotę wyjątkową i niepowtarzalną? Ludzie nie są  stworzeni do
samotności. Jesteśmy stworzeni do wspólnej pracy i wspólnego życia. Kiedy
grupa  osób  gromadzi  się  wokół  danej  idei  i  celu  (misji),  którym  jest
prawdziwe dobro, to staje się zaczątkiem wspólnoty.

Członkowie wspólnoty
Wspólnoty  Wiary  i  Światła  składają  się  z  osób  z  niepełnosprawnością
intelektualną, które znajdują się w ich sercu, otoczone przez członków rodzin
(rodziców,  braci,  sióstr  itd.),  przyjaciół,  zwłaszcza  młodych  i  kapelana5.
Spotykają się oni regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Liczba członków
wspólnoty jest ważna. Wspólnota nie powinna być zbyt liczna, aby zapewnić
każdemu możliwość nawiązania relacji z innymi i osobistego spotkania się.
Wspólnotę  może  utworzyć  grupa  około  piętnastu  osób  (trzy  rodziny i  ich
przyjaciele),  która  spotyka  się  regularnie.  Jeśli  rozrasta  się  ona  do  40 lub
więcej  osób, powinna  przygotować  się  do dania  życia  kolejnej wspólnocie.

Poszukiwanie równowagi w składzie wspólnoty
Istotne  jest,  aby  skupić  się  na  osiągnięciu  i  utrzymywaniu  równowagi
pomiędzy  członkami  wspólnoty.  Ważne,  aby  było  wystarczająco  dużo
przyjaciół - przynajmniej jeden przyjaciel dla jednej osoby niepełnosprawnej;
pomaga to w nawiązywaniu relacji. Stają się oni „kumplami”, „partnerami”,
towarzyszą  sobie  nawzajem  podczas  spotkań  i  w  okresie  pomiędzy  nimi.
Każda grupa członków wnosi swoje dary, a obecność wszystkich wpływa na
niepowtarzalność  wspólnoty.  Szczególną  rolę  jako  przyjaciele  odgrywają
młodzi  ludzie.  Nieraz  każde  pokolenie  ma  swoich  reprezentantów  -  od
niemowląt do osób w podeszłym wieku. Wspólnota jest lustrzanym  odbiciem
rodziny, a jej  bogactwo wynika z  różnorodności jej członków. Jednak, jak
zobaczymy  później,  czasami  lepiej  jest  utworzyć  wspólnoty  wyłącznie
z małymi dziećmi.

Zaangażowanie członków
Potrzeba  czasu,  aby  zbudować  wspólnotę,  aby  spotykać  się  i  wzajemnie
poznawać. Życie wspólnotowe urzeczywistnia się, gdy członkowie spotykają
się regularnie i dbają o „czas wierności”,  zwany także „czwartym czasem”.
To  ważne  dla  wspólnoty,  aby  było  wiadome,  kto  jest  naprawdę
zaangażowanym  członkiem.  Gdy  nowa  osoba  uczestniczy  w  kilku
spotkaniach, Rada Wspólnoty może zaprosić ją do regularnego włączenia się
w życie wspólnoty przez co najmniej rok. Wspólnoty są także zachęcane do
tego, by raz w roku, podczas modlitewnej    i radosnej celebracji, wszyscy
członkowie  zadeklarowali  chęć  uczestnictwa  i  wspólnego  kroczenia  przez
kolejny rok.

5. Zobacz  broszurkę ,,Kapelan w Wierze i Świetle” dostępną w  Sekretariacie Międzynarodo-
wym.  Wersję w  języku   polskim  można  zamówić w  Wydawnictwie „JAK” w  Krakowie.
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b) Życie wspólnoty                                                                        

Comiesięczne  spotkania
Każde spotkanie wspólnoty jest celebracją. Dzieli  się ono na cztery części:
czas powitania, czas dzielenia się, czas modlitwy i czas świętowania. Te cztery
elementy są jak cztery źródła świeżej wody,  które ożywiają spotkanie.  Nie
muszą być ściśle oddzielone od siebie, mogą się przenikać. Zależy to od Rady
Wspólnoty, która korzystając z „Drogowskazów”, znajduje najlepszy sposób,
by  podczas spotkania połączyć te cztery elementy. Aby je w pełni przeżyć
i pozwolić na rozwijanie się przyjaźni, należy zaplanować wystarczająco dużo
czasu  na  comiesięczne  spotkanie  (zalecane są trzy godziny).

 „Drogowskazy”  zostały  zaproponowane  jako  narzędzie  do  karmienia  się
i  wzrostu.  Jest  to  narzędzie,  które  jednoczy  wszystkie  wspólnoty  Wiary
i  Światła  wokół  tego  samego  rocznego  tematu  i  w  tej  samej  podróży.
Zastosowanie  „Drogowskazów”  jest  zalecane,  ale  jednocześnie  jest  to
również  swobodne  zaproszenie,  propozycja.  Oprócz  tematu  i  medytacji  na
dany  miesiąc  „Drogowskazy”  proponują  aktywności,  które  mogą  być
wykorzystywane,  dostosowane  lub  zastąpione  przez  inne  działania.
Korzystanie  z  „Drogowskazów”  nie  powinno  ograniczać  wyobraźni
i  kreatywności  członków.

Cztery elementy comiesięcznego spotkania

Czas powitania
Karta przypomina nam, że istotne jest tworzenie osobistych relacji, w których
odkrywamy wzajemnie swoje cierpienia i dary. Sposób, w jaki  przyjmujemy
każdego człowieka,  nadaje ton spotkaniu.  Dlatego tak ważny jest  początek
każdego  spotkania.  Dajemy sobie  czas,  by dzielić  się  nowinami.  Możemy
omawiać  plany  wspólnoty. Poprzez  śpiew  i  zabawę  tworzymy  atmosferę,
która pozwala otworzyć serce. Z tego względu czas poświęcony na powitanie
nieraz może być dość długi.

Czas dzielenia 
Po  powitaniu  następuje  dzielenie  się  w  oparciu  o  temat  miesiąca
przedstawiony w „Drogowskazach”:  jest  to  pokarm dla  serca  i  dla  duszy.
Krótkie słowo przygotowane i przedstawione przez koordynatora wspólnoty,
członka Rady Wspólnoty lub kapelana  otwiera  serca  na  przyjęcie przesłania
Jezusa.

Czas świętowania
Jest  wiele  różnych  sposobów  uczczenia  Dobrej  Nowiny.  „Drogowskazy”
proponują  procesje,  pantomimy,  „przeżywanie  Ewangelii”,  wykorzystanie
symboli (woda, światło, kolory, obiekty lub rysunki, gesty…), hymny i pieśni,
użycie  instrumentów  muzycznych,  wykorzystanie  bogactwa  miejscowej
kultury oraz religijnych  i społecznych tradycji. Sporadycznie rodzice mogą
chcieć spotkać się  osobno  w  czasie,  kiedy  ich dzieci  i przyjaciele biorą
udział w świętowaniu.
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                                           „Przeżywanie  Ewangelii”   

„Przeżywanie Ewangelii” jest w Wierze i Świetle szczególnie ważne. Jest to
wyjątkowo dobry środek ekspresji  dla  osób z  niepełnosprawnością  intelek-
tualną. Rozumieją one to, czego nie potrafią wyrazić słowami. Biorą udział
w  pantomimie,  która  pozwala  na  głębokie  przeżycie,  ponieważ  stawia
człowieka  w  sytuacji  opisanej  w  Piśmie  Świętym.  Nie  jest  to  tylko
przebieranie się, czy wystawianie na scenie. Jest to przeżywanie słów Pisma
Świętego jako prawdziwej historii dziejącej się tu i teraz, a skierowanej do
każdego z nas. Na przykład poprzez przeżywanie wesela w Kanie Galilejskiej
nasze  serca  rozumieją,  że  także  dzisiaj  Jezus  i  Maryja  są  obecni
w najmniejszych  szczegółach naszego  życia.  Pożądane  jest,  aby ci,  którzy
„przeżywają”i przedstawiają słowa Pisma, byli wybrani ze wszystkich grup
reprezentowanych  we  wspólnocie:  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie,
członków rodziny, przyjaciół, kapelana. Idealnie, kiedy każdy jest zaangażo-
wany i „żyje” jako dana postać w pantomimie, a nikt nie występuje w cha-
rakterze  „publiczności”.  Pantomimę  można  odgrywać  w  milczeniu,
wsłuchując się w odczytywany tekst biblijny, lub można wypowiadać niektóre
słowa, zachowując zaledwie kilka kluczowych fragmentów. Potem wszyscy
razem lub w małych grupach (od pięciu do ośmiu osób pod przewodnictwem
prowadzącego)  możemy  podzielić  się  tym,  co  dotknęło  nas  w  przekazie
ewangelicznym.  Możemy  wyrażać   to  poprzez  słowa,  a  innym  razem  za
pomocą działań niewerbalnych, takich jak rysunek, język ciała, kolaże…

Czas modlitwy
Cała wspólnota gromadzi się i zwraca się do Boga. Dobrze jest mieć „kącik
modlitwy”.  Starannie  przygotowane  i  urządzone  otoczenie  tworzy  nastrój
sprzyjający  kontemplacji.  Modlitwa  musi  być  zrozumiała  dla  wszystkich
członków, bez konieczności wyjaśniania. Ma nas zachęcać do otwarcia się na
Boga.  Odpowiednia  muzyka  również  odgrywa  istotną  rolę  w  tworzeniu
modlitewnej atmosfery. Wspólnota może czasami wybrać się na modlitwę do
kaplicy.  Czas  modlitwy  jest  okazją  dla  wspólnoty,  by  zanieść  Bogu  to
wszystko,  co  jest  w  ludzkich  sercach  i  czym  dzieliliśmy  się  w  małych
grupach. Jest to czas dziękczynienia, a dla każdego członka wspólnoty czas
osobistego przebywania w czułej obecności Boga. Należy zwracać szczególną
uwagę  i  upewnić  się,  w  możliwie  twórczy  sposób,  czy  każda  osoba   ma
możność   uczestniczenia  w  modlitwie  -  zwłaszcza  ci,   którzy  cierpią
najbardziej. 
Niektóre wspólnoty,  skupiające członków tego samego wyznania,  spotykają
się w niedzielę, uczestnicząc w mszy świętej przed południem, a potem  biorą
udział  w  spotkaniu.  To  jest  idealny  model,  ponieważ  powołaniem  Wiary
i Światła jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom miejsca
w  ich  własnych  wspólnotach  kościelnych.  Kiedy  wspólnota  ma  swoje
specjalne nabożeństwo (Eucharystię, adorację, liturgiczne albo paraliturgiczne
celebracje), powinno być ono bardzo dobrze przygotowane (pieśni, gesty, dary
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ofiarne…)  oraz  odznaczać  się  prostotą,  kontemplacją  i  radością,
z  zachowaniem  tradycji  Kościoła.  Wspólnoty  międzywyznaniowe  wolą
spotykać się  w ciągu tygodnia,  aby umożliwić każdej  z  osób uczestnictwo
w  niedzielnej  liturgii  własnego  Kościoła.  Wspólnoty  te  przygotowują
i przeżywają czas wspólnej modlitwy podczas swoich spotkań.

Czas świętowania
Nasze  spotkania  odznaczają  się  momentami  radości,  kiedy  bawimy  się
w prosty,  ale  godny sposób:  gramy w gry,  śpiewamy,  tańczymy albo jemy
wspólny posiłek. Czas świętowania jest też często nazywany „fiestą”. Poprzez
posiłek i  „fiestę” celebrujemy naszą przyjaźń.  Dobrze jest  usiąść przy tym
samym stole, szczególnie gdy jest starannie przygotowany i ozdobiony. Nawet
jeśli  możemy  podzielić  się  tylko  małym  owocem,  to  i  tak  jest  to  czas
połączenia radości jedzenia z radością dzielenia się.
Nasze  wspólnoty  lubią  świętować  urodziny.  Jest  to  sposób  odkrywania
wyjątkowej wartości każdej osoby, jej szczególnego miejsca we wspólnocie
i darów, jakie ona nam przynosi. Wspólnoty świętują także kolejne rocznice,
kiedy  pierwsze  osoby  odpowiedziały  na  Boże  wezwanie  i  utworzyły
wspólnotę  oraz  inne  ważne  wydarzenia,  w  których  w  szczególny  sposób
widać było działanie Boga.  Dziękujemy Mu i celebrujemy Jego miłość do
nas.

Czas przyjaźni i wierności
Karta  uznaje,  że  jeśli  więzi  zostały  utworzone  i  wzmocnione  podczas
comiesięcznych  spotkań,  wspólnota  całkiem  naturalnie  będzie  żyć  czasem
wierności (zwanym również „czwartym czasem”). Przyjaźń pogłębia się wraz
z upływem czasu i dzięki przebywaniu ze sobą.  Pomiędzy comiesięcznymi
spotkaniami  członkowie  wspólnoty mogą  w  wybrany sposób  spędzać  czas
w  mniejszych  grupkach  lub  po  prostu  spotkać  się   we  dwoje  („kumple”,
„przyjaciele”).  Dzielą  się  swoimi  przeżyciami,  obawami,  marzeniami,
nadziejami, modlitwą, radością, posiłkiem… 
Pielgrzymki,  rekolekcje, obozy wakacyjne i zajęcia weekendowe pozwalają
„dzielić wspólne życie” przez kilka dni, będąc także częścią czasu wierności.
Są to ważne aktywności, które pozwalają na pogłębienie wzajemnych relacji
i  pełniejsze  zjednoczenie  wspólnoty.  Czas  wierności  karmi  wspólnotę.  Jest
życiodajny.  Niektóre wspólnoty po zaprzestaniu spotykania  się  co miesiąc,
zaczynają spotykać się na nowo, gdyż nigdy nie pozwoliły, aby zamarł czas
wierności.

                                       
                                             Małe grupki przyjaźni
W  małych  grupkach  przyjaźni,  gorąco  polecanych  przez  „Drogowskazy”,
spotykamy się  pomiędzy comiesięcznymi  spotkaniami.  Są  one  naturalnym
sposobem na to, aby ośmielać się wzajemnie, poznawać się i pogłębiać relacje
przyjaźni. Czasami małe grupki przygotowują coś na następne spotkanie lub
pogłębiają to, co było na poprzednim spotkaniu poprzez refleksje, działanie,
modlitwę lub służenie innym…
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Duchowość  Wiary i Światła w życiu codziennym6

Niektórzy opisują nasze wiaroświetlane wspólnoty jako „szkołę świętości”.
Wielu  naszych  członków  mówi  o  tym,  jak  bardzo  zmieniło  się  ich  życie
poprzez udział w życiu wspólnoty. Za przyczyną Wiary i Światła oraz ludzi,
których tu poznaliśmy, nigdy nie będziemy już tacy sami.
Zazwyczaj ta przemiana dokonuje się stopniowo. Budując wzajemne relacje,
nasze oczy i umysły stają się otwarte. Postrzegamy ludzi inaczej – nie poprzez
dzielące nas różnice, ale poprzez to, czym możemy się dzielić z innymi.
Dzięki doświadczeniu naszych przyjaźni,  inaczej odbieramy świat. Zaczyna
się stopniowo zmieniać sposób patrzenia na innych, ale też na samych siebie.
Rzeczy, które wydawały nam się do tej pory ważne, niezbędne, przestają być
tak istotne. Teraz podróżujemy już wspólnie, dzieląc radość i troski z innymi.
Z  czasem odkrywamy też  potęgę  bycia  razem w cierpieniu,  wpatrując  się
w  Maryję  i  Jana  stojących  pod  krzyżem.  Kontemplujemy  te  wyjątkowe
sytuacje  i  trwamy  na  modlitwie.  Dojrzewamy  do  nich  w  atmosferze
zrozumienia, akceptacji i miłości. Zaczynamy dostrzegać dary i znaki nadziei
tam, gdzie do tej pory widzieliśmy tylko tragedie i ograniczenia. Przyjmujemy
te  dary  z  wdzięcznością  i  pokorą,  jako  możliwość  służenia  nimi  innym.
W nowym duchu dokonujemy wyborów, postępujemy inaczej dzięki refleksji
nad tym, czego się tu nauczyliśmy. Całe to doświadczenie sprawia, że mamy
lepszą i głębszą relację z Jezusem.

Potrzeba przynależności do większej społeczności
Karta Wiary i  Światła potwierdza nasze przekonanie,  że osoba pozostająca
w  sercu  naszych  wspólnot  odgrywa  istotną  rolę  w  życiu  całej  wspólnoty
ludzkiej,  w życiu społeczeństw i w życiu Kościołów. W celu odkrycia swoich
darów i pełnego rozwijania swojego człowieczeństwa osoby te muszą mieć
poczucie przynależności i udziału w życiu społecznym  oraz życiu Kościoła,
muszą mieć możliwość dawania i otrzymywania. Aby nieustannie świadczyć
o tym, jak wielkim darem dla nas są osoby upośledzone,  nasze wspólnoty
muszą  szukać  możliwości  włączenia  tych  osób  w  życie  lokalnych
społeczności  i  Kościołów  (poprzez  udział  w  nabożeństwach,  rekolekcjach,
wspólnych uroczystościach i pielgrzymkach,  poprzez pracę  na rzecz innych).

Nawiązanie wspólpracy ze wspólnotą religijną
Dobrą praktyką dla każdej wspólnoty, jeśli to tylko możliwe, jest nawiązanie
kontaktów  z  lokalnym  Kościołem,  wspólnotą  wyznaniową,  parafią.  Taka
współpraca  obejmować  powinna  wymianę  informacji,  powierzanie  sobie
nawzajem  intencji  modlitewnych  i  spotkania  z  tą  grupą  (raz  do  roku)
w ramach spotkań wspólnoty lub czasu przyjaźni.

Nasze ekumeniczne powołanie i misja
Z biegiem lat nasze wspólnoty rozwinęły się pośród wielu chrześcijańskich
wyznań.  Nasz  ruch  stał  się  bardziej  świadomy  swojego  specyficznego
powołania i  misji  ekumenicznej w społeczeństwie i w różnych Kościołach.

6.  Zobacz również „Listy do moich braci i sióstr  w Wierze i Świetle ”ojca  Josepha  Larsena,
dostępne w Sekretariacie  Międzynarodowym. Wersję w  języku  polskim można zamówić
w  Wydawnictwie  „JAK” w Krakowie.
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Te szczególne zadania wyrażają  się  w dwóch obszarach – w komunii  serc
i w poszukiwaniu  jedności  między Kościołami.

Komunia serc
Istotą naszej misji jest przede wszystkim zjednoczenie serc. Wyraża się ono
w modlitwie,  która stanowi fundament ruchu ekumenicznego: „Oby się tak
zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował
tak, jak Mnie umiłowałeś.”

Potrzeba wzajemnego słuchania
Dzięki  komunii  serc  ludzie  należący  do  różnych  Kościołów  stają  się
przyjaciółmi, słuchają siebie nawzajem, wspólnie podziwiają dzieło, jakiego
dokonuje w nich Duch Święty, powstrzymując się od osądzania swoich braci
i sióstr.  Dzięki komunii serc skupiamy się na rzeczach najważniejszych, na
tym, co nas łączy, nie zaś na tym, co nas dzieli. 

Potrzeba zakorzenienia w naszym własnym Kościele
Ta komunia serc oznacza również, że każdy z nas kocha swój własny Kościół
i pogłębia znajomość podstawowych prawd wiary.

Poszukiwanie jedności między Kościołami
Drugą  płaszczyzną  naszej  misji  ekumenicznej  jest  ciągłe  poszukiwanie,
głębokie pragnienie i  modlitwa o jedność między Kościołami wyznającymi
wspólną wiarę. Podróż w kierunku jedności to podróż długa, ponieważ istnieje
wiele różniących nas obrzędów i tradycji, a w wielu wypadkach dzielą nas też
bolesne wydarzenia z przeszłości.
Aby zmierzyć się z tymi problemami, Wiara i Światło stara się przypominać
kapłanom i  pastorom,  że  nasz  ruch  zrodził  się  z  doświadczenia  cierpienia
i radości wspólnych dla ludzi wszystkich wyznań.

W odniesieniu do idei ekumenizmu istnieją trzy rodzaje wspólnot:
-   Wspólnota, która jest zakorzeniona w jednym Kościele i której  członkowie

należą do tego Kościoła.  Wspólnota  ta  realizuje swoją misję ekumeniczną
poprzez  modlitwę  o  jedność chrześcijan  i  pragnienie,  „aby wszyscy byli
jedno”.                                                                                                             

-   Wspólnota, której większość  członków  należy  do  jednego  Kościoła i jest
otwarta – z radością  przyjmuje członków innych wyznań chrześcijańskich.

-   Wspólnota wielowyznaniowa  przyjmująca  członków różnych  Kościołów
chrześcijańskich i praktykująca  rodzaj  modlitwy wspólny  dla wszystkich
 reprezentowanych  tradycji.

Wiara i Światło wierzy, że osoby „ubogie” mogą stać się źródłem jedności na
drodze  do  ekumenizmu.  Aby w pełni  żyć  duchem ekumenizmu i  w pełni
realizować  tę  misję,  proponujemy  wspólnotom  zapoznanie  się  z  broszurą
„Ekumenizm w Wierze  i  Świetle”,która  może  być  zarówno inspiracją,  jak
i  zbiorem  praktycznych  porad.7

7. Dostępna w Sekretariacie Międzynarodowym; wersję w języku polskim można zamówić
w  Wydawnictwie  „JAK”  w  Krakowie.
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Więź wspólnoty z Kościołem
Wspólnoty  powinny  utrzymywać  więzi  ze  swoimi  Kościołami  (parafiami,
zborami) poprzez regularne kontakty i aktywny udział członków wspólnoty
w życiu  danej  społeczności  wyznaniowej,  utrzymywanie  żywych  relacji  –
wzajemne  wizyty  oraz  kontakty  z  przedstawicielami  władz   kościelnych
(proboszcz,  pastor,  biskup).
Ważną  rolę  odgrywa  tu  kapelan  wspólnoty,  który  pomaga  członkom
wspólnoty  odnaleźć  właściwe  miejsce  we  własnym  Kościele,  wspólnocie
parafialnej.                                        

c)  Wspólnoty z małymi  dziećmi                                                   

Po co tworzyć wspólnoty zgromadzone wokół rodzin z małymi dziećmi? 
Na początku Wiara i Światło zapraszała do wspólnot osoby niepełnosprawne
intelektualnie  w  każdym  wieku.  Ta  różnorodność  mogła  przynieść   wiele
bogactwa,  lecz  w  miarę  upływu  czasu  dało  się  zauważyć,  że  większość
rodziców  bardzo  małych  dzieci  lepiej  funkcjonuje  we  wspólnocie  mogąc
tworzyć więzi z innymi rodzinami z małymi dziećmi. Potrzeby małych dzieci
są bowiem zupełnie inne od potrzeb dzieci w wieku szkolnym, młodzieży czy
dorosłych. Zupełnie inny jest również ich sposób funkcjonowania w grupie.
Bardzo  trudne  może  się  okazać  zaplanowanie  spotkania,  które  spełniałoby
wymagania  wszystkich  grup  wiekowych.  W  ten  sposób,  krok  po  kroku,
formowały się wspólnoty z małymi dziećmi i ich rodzicami. Często dołączało
do nich również rodzeństwo tych dzieci. 
Obecnie  istnieje  także  inny powód,  aby zachęcać  do  tworzenia  tego  typu
wspólnot.  Życie  małego  dziecka  z  niepełnosprawnością  jest  zagrożone  nie
tylko po urodzeniu, ale nawet jeszcze przed urodzeniem. W niektórych krajach
na rodziców wywierana jest  silna presja, aby porzucać takie dzieci. Wobec
tych strasznych praktyk i zwątpienia Wiara i Światło pragnie dotrzeć do tych
rodzin i ofiarować im promyk nadziei. Przyjęcie ich, pełne miłości i nadziei,
może im pomóc zrozumieć, że nie są sami. Inne rodziny, które doświadczyły
tych nieopisanych trudności, mogą im w tej drodze towarzyszyć, być dla nich
wsparciem.  Mogą  one  zaświadczyć,  że  to  maleńkie  życie  zasługuje  na
istenienie, prosi tylko o miłość i również miłość oferuje w zamian. To ono
przyciąga przyjaciół, jest sercem naszych wspólnot, które rosną z nim i dla
niego. Kiedy to zrozumiemy, cierpienie i radość będą mogły współistnieć. 

Członkowie
Wspólnota z małymi dziećmi może powstać wokół trzech lub czterech rodzin,
którym towarzyszą przyjaciele.  Często do wspólnoty wchodzi cała rodzina,
a  rodzeństwo  staje  się  jej  integralną  częścią.  Dobrze  jest  również,  gdy
we  wspólnocie  są  rodziny  z  dziećmi  bez  niepełnosprawności,  a  także
nastolatkowie i młodzież jako przyjaciele (zrównoważeni, zmotywowani do
działania młodzi ludzie). Obecność jednej lub dwóch starszych par, pełniących
rolę „dziadków”, utrzyma we wspólnocie strukturę rodziny. Co więcej, będą
oni  mogli  służyć  doświadczeniem,  cenną  radą  i  wprowadzać  poczucie
bezpieczeństwa i stabilizacji.
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Bardzo ważne jest  również,  aby od początku istnienia  wspólnota posiadała
kapelana. Kapelan może być głównym wsparciem dla rodziców w ich bólu
i na drodze ku akceptacji. 
          
             
                 Szczególna misja dotycząca młodych przyjaciół

Wspólnoty  z  małymi  dziećmi  mają  również  misję  związaną  z  troską
o  młodych  ludzi.  Powierzając  im  różne  odpowiedzialności,  dając  szansę
zorganizowania i  prowadzenia we wspólnocie różnych działań,  zapraszamy
ich do odkrywania darów osób upośledzonych. Młodzi ludzie chcą służyć i we
wspólnocie czują się  naprawdę potrzebni,  a  ich własne dary są docenione.
Pomaga  im  to  również  przyjąć  Dobrą  Nowinę  o  Jezusie  i  zaakceptować
własne  słabości,  odkryć,  że  są  kochani  przez  Boga  tacy,  jacy  są,  z  ich
niedoskonałościami i talentami. To wszystko daje im zupełnie inne spojrzenie
na własne życie. 

Aktywność
Należy opracować szczegółowy plan aktywności dla dzieci, który powinien
opierać  się  na  comiesięcznych  tematach  z  „Drogowskazów”.  Zajęcia  te
powinny być  prowadzone  przez  przyjaciół  (szczególnie  młodzież).  W tym
czasie  rodzice  w  małych  grupkach  mogą  dzielić  się  swoimi  trudnościami
i  cierpieniem, radościami i  nadziejami,  poszukując wspólnie znaków Bożej
łaski.
 

Specjalne „Drogowskazy” dla każdego dziecka

Każdego  roku  specjalny  zespół  opracowuje  wersję  „Drogowskazów”  dla
wspólnot  z  małymi  dziećmi.  Zawiera  ona  ilustracje  oraz  pytania  na  czas
dzielenia  -  przygotowane  bardziej  z  myślą  o  rodzicach.  Ta  wersja
„Drogowskazów” jest dostępna w Sekretariacie Międzynarodowym. Ponadto
przy każdym temacie miesiąca umieszczona jest specjalna wkładka (jedna lub
dwie strony) z krótką sentencją i rysunkiem lub miejscem na rysunek dziecka.
Dziecko  będzie  proszone  o  pokolorowanie  tej  wkładki  lub  narysowanie
czegoś podczas spotkania bądź w czasie między spotkaniami. Dziecko może
również pomóc w zrobieniu kolażu lub „patchworkowej książeczki” ze zdjęć,
obrazków,  rysunków, rekwizytów, które pojawiły się podczas spotkania. 

d) Rozwój wspólnoty                                                                         

Wspólnota  to  „żywy organizm”  posiadający  swój  rytm  rozwoju,  na  który
składają się okresy wybuchów energii, ogromnej żywiołowości, wzrostu, ale
także okresy trudności,  wyzwań,  obaw i  bolączek.  Na tej  drodze rozwoju,
która  prowadzi  od  narodzin  wspólnoty  do  jej  uznania,  wspólnocie  musi
towarzyszyć osoba - obiektywny obserwator, który będzie wspierał, umacniał,
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przypominał  o  założeniach   Karty  i  Konstytucji  oraz  wlewał  wciąż  nową
nadzieję.  Jest  to  rola  wicekoordynatora  prowincji  lub  osoby  przez  niego
wyznaczonej.  Pośpiech  nie  jest  tu  wskazany,  każda  wspólnota  powinna
odnaleźć swój  własny rytm przechodzenia przez poszczególne etapy rozwoju.

Etapy rozwoju: od narodzin do uznania
  
  Pierwszy kontakt
Osoba towarzysząca  z  ramienia  Wiary i  Światła  (zazwyczaj  członek  Rady
Prowincji) kontaktuje się z kilkoma osobami, które mają pragnienie założenia
wspólnoty.  Otrzymują  one  niezbędne  dokumenty:  Kartę  i  Konstytucję,
„Drogowskazy na pierwszy rok”. Następnie osoby noszące w sercu pragnienie
założenia  wspólnoty  kontaktują  się  z  rodzinami,  przyjaciółmi,  kapłanem,
wspólnotą  parafialną.  Grupa  zainteresowanych  osób  gromadzi  się,  by
zdobywać  wiedzę  na  temat  Wiary  i  Światła,  modli  się  także  w  intencji
powstania nowej wspólnoty.

Wspólnota w okresie formacji
W  czasie  tego  etapu  mała  grupka  ludzi  kontynuuje  spotkania  w  celu
stworzenia wspólnoty Wiary i  Światła. Niezwykle istotną rzeczą w tym czasie
jest  zachowanie  równowagi  w składzie  wspólnoty,  pamiętając  o  włączaniu
w nią od samego początku młodych przyjaciół. 
Po  co  najmniej  dwóch  spotkaniach,  przeprowadzonych  w  duchu  Wiary
i  Światła,  wspólnota  może  zyskać  status  „wspólnoty  w  okresie  formacji”.
Takiej  wspólnocie  towarzyszy  wiecekoordynator  wyznaczony  przez  Radę
Prowincji  lub  Międzynarodowy Zespół  Koordynujący.   Jego zadaniem jest
wspieranie  wspólnoty  i  właściwe  ukierunkowanie  rozwoju  życia
wspólnotowego.  Osoba  ta  wyznacza  korespondenta,  który  będzie  pełnił
funkcję łącznika pomiędzy formującą się wspólnotą a rodziną Wiary i Światła.

Wspólnota w okresie próbnym
Kiedy  członkowie  wspólnoty  (osoby  z  upośledzeniem  umysłowym,  ich
rodziny, przyjaciele i kapelan) są obecni, kiedy wspólnota praktykuje „cztery
czasy” podczas comiesięcznych spotkań, kiedy członkowie wspólnoty starają
się  pielęgnować  „czas  wierności”,  kiedy  chcą  żyć  zgodnie   z  Kartą
i  Konstytucją,  wtedy  „wspólnota  w  okresie  formacji”  (po  czterech
spotkaniach)  przedstawia  swoje  pragnienie  uznania  za  wspólnotę  Wiary
i  Światła  osobie  towarzyszącej  z  ramienia  Rady  Prowincji  lub
Międzynarodowego  Zespołu  Koordynującego.  Jeżeli  osoba  towarzysząca
wspólnocie zatwierdzi jej prośbę, wyznacza ona tymczasowego koordynatora
i  wspólnota  zaczyna  swój  okres  próbny.  Z  reguły  również  w  tym  czasie
wspólnota wybiera swoją nazwę, jeśli nie zrobiła tego już wcześniej. 

Uznanie wspólnoty
Aby włączyć wspólnotę w rodzinę Wiary i Światła, musi ona spełnić kryteria
niezbędne do uznania oraz przedłożyć  wniosek o uznanie do koordynatora
prowincji  lub  koordynatora  międzynarodowego  (jeśli  nie  jest  związana
z prowincją).
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Jakie są kryteria uznania wspólnoty?

-   Wspólnota  zna  dobrze Kartę  i  Konstytucję,  akceptuje  zawarte  w  nich
zapisy i postanowienia, chce  żyć w ich  duchu  zgodnie  z  wyznaczonymi

     zasadami.

-   Wspólnota  korzysta  z „Drogowskazów” przygotowując spotkania,   używa
     również  „Zeszytu  odpowiedzialnego  za  wspólnotę”.

-   Wspólnota chce pogłębiać swoją wiedzę na temat Wiary i Światła i na swo-
jej  drodze do wzrostu  korzysta z  innych wiaroświetlanych  dokumentów.

-  Lokalny  biskup,  (lub  właściwa  władza  kościelna)  jest  poinformowany
   o  działalności  wspólnoty.

-  Istnieje  Rada Wspólnoty, która współpracuje z tymczasowym koordyna-
torem  wspólnoty.

-  W  skład  wspólnoty  wchodzi  co  najmniej  15  osób  regularnie   
uczestniczących  w  spotkaniach:  osoby  z  upośledzeniem  umysłowym,  
członkowie ich rodzin i przyjaciele (w  odpowiednich  proporcjach) oraz 
kapelan.

-   Wspólnota żyje „czterema  czasami” na  każdym comiesięcznym spotkaniu
  czasem   przyjaźni,  dzielenia,   modlitwy  i   świętowania,  a   pomiędzy
    spotkaniami   podtrzymuje   również    więzi    poprzez  „czas  wierności”.

-   Wspólnota  stara  się  pozostawać  blisko  życia  parafii  lub  innej  lokalnej
wspólnoty wyznaniowej,  integrować się  z  nią  w  miarę  możliwości.

-    Wspólnota   przygotowywała  się  do  uznania  przynajmniej   przez   rok.

-   Osoba towarzysząca wspólnocie odwiedziła ją przynajmniej dwa razy; co
   najmniej jedno ze spotkań odbyło się z Radą Wspólnoty i przynajmniej
     jedno z całą wspólnotą.

-   Wspólnota mająca pragnienie przynależności do międzynarodowej rodziny
Wiary  i  Światła  występuje  o  uznanie  w  formie  pisemnej,  wysyłając
wszystkie  wymagane  informacje  o  życiu  wspólnoty  do  osoby  towarzy-
szącej.  Nie ma wzoru takiego wniosku, wymagane jest tylko, aby najlepiej
jak  to  możliwe  odzwierciedlał  on   pragnienie  wspólnoty. 

Kto uznaje wspólnotę ?
Rada Prowincji wypowiada się, czy grupa może zostać uznana za wspólnotę
Wiary  i  Światła.  Jeśli  wspólnota  nie  jest  związana  z  prowincją,   procesu
uznania dokonuje  Międzynarodowy  Zespół  Koordynujący. 
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Jakie kroki muszą zostać podjęte w celu uznania wspólnoty?

● Wszyscy  członkowie  oceniają  życie  wspólnoty  posługując  się
kwestionariuszem „Aby lepiej siebie poznać”. (patrz: Dodatek II, str. 41)

●  Wspólnota przysyła pisemny wniosek o uznanie do koordynatora prowincji
lub Koordynatora Międzynarodowego, podając w nim powody,  dla których
chce  ona  dołączyć  do  rodziny  Wiary  i  Światła.  Do  wniosku  dołącza
wypełniony  kwestionariusz  „Aby lepiej  siebie poznać”.

● Po dokonaniu  rozeznania  Rada  Prowincji   lub    Międzynarodowy  Zespół
Koordynujący  zadecyduje,  czy  wspólnota  może  zostać  uznana.

●  Uznanie, ogłoszone za pośrednictwem listu powitalnego, jest powodem do
radości i świętowania. W świętowaniu, oprócz uznanej wspólnoty, powinny
wziąć  udział  inne  wspólnoty,  koordynator  i  członkowie  zespołu
uczestniczącego  w procesie uznawania wspólnoty.

Kwestionariusz  „Aby lepiej  siebie poznać”
W  celu  wsparcia  wspólnoty  w  procesie  samooceny  oraz  wsparcia  osoby
towarzyszącej  wspólnocie  można  korzystać  z  kwestionariusza  „Aby  lepiej
siebie  poznać”.  Jest  on  pomocą  do  refleksji  nad  Kartą  Wiary  i  Światła,
dostarcza wspólnocie wskazówek,  w jakim kierunku powinny zmierzać jej
wysiłki  i  jakie  priorytety  należy  ustalić  na  drodze  do  uznania.  Może  on
również wskazać, jakie obszary w życiu wspólnoty muszą zostać pogłębione.
Może także pomóc koordynatorowi wspólnoty w przygotowaniu  raportu  dla
Rady  Prowincji.
Kwestionariusz  znajduje się  w  Dodatku II. str. 41.

Wybory koordynatora wspólnoty
Po uznaniu wspólnoty, w gronie wszystkich członków lub tylko z udziałem
Rady Wspólnoty,   przeprowadza się wybory koordynatora, - o ile nie było ich
już  wcześniej.   (Zobacz  informacje  o  rozeznaniu  i  wyborach  w  Wierze
i Świetle.)8

Co wtedy, gdy wspólnota nie jest gotowa albo nie chce przyłączyć się do
ruchu Wiary i Światła?
Istotne jest, aby koordynatorzy poznali, czym naprawdę jest Wiara i Światło
i to jeszcze zanim wspólnota zacznie się spotykać.
Jeśli wspólnota od początku nie będzie się opierała na Karcie i Konstytucji,
dalsze zmiany mogą okazać się bardzo trudne, np. jeśli zaczną się spotykać
bez młodych osób albo bez członków rodziny; albo jeśli postanowią, że będą
robić coś „dla” osób z upośledzeniem, a nie „z” osobami; lub jeśli nie będą
zwracać  uwagi  na  to,  że  należą  do  międzynarodowej  rodziny.  Jest  bardzo
ważne,  aby  zarówno  osoby  rozeznające,  jak  i  członkowie  wspólnoty,  byli
świadomi,  że  wspólnota  może  bez  problemów spotykać  się,  nie  stając  się
częścią Wiary i Światła.

8. Dostępne w Sekretariacie Międzynarodowym;  wersję  w języku  polskim  można zamówić 
w Wydawnictwie „JAK”  w Krakowie.
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Np.  jeśli  wspólnota  czuje  swoje  powołanie  do  organizowania  spotkań
wyłącznie  z  ludźmi  niepełnosprawnymi  fizycznie,  bez  osób
niepełnosprawnych  intelektualnie,  albo  jeśli  nie  potrzebują  we  wspólnocie
członków  rodzin,  może  to  oznaczać,  że  Bóg  wzywa  ich  do  tworzenia
wspólnoty w innej formie. W takim przypadku zadaniem Rady Prowincji lub
osoby towarzyszącej wspólnocie jest pomoc w odnalezieniu drogi, do której
wzywa ich Jezus. Nie należy naciskać na nikogo w celu przyjęcia standardów
Wiary i Światła, jeśli są wątpliwości, czy to  jest jego miejsce. 
Jeśli wspólnota chce należeć do ruchu Wiara i Światło, ale przeżywa jakieś
trudności,  które  jej  nie  pozwalają  na  to,  Rada  Prowincji  lub  prowadzący
powinni kontynuować towarzyszenie jej, aby pomóc w osiągnięciu kryteriów
wymaganych do uznania. Na przykład pomóc bardziej angażować przyjaciół
i członków rodziny, jeśli to jest problemem, albo pomagać im się spotykać
bardziej regularnie.
W tym przypadku  konieczne  może  okazać  się  przeprowadzenie  kolejnego
rozeznania i  przesunięcie  prośby o uznanie o kolejny rok lub dłużej.  Taka
sytuacja  wymaga  od  Rady  Prowincji  lub  osoby  towarzyszącej  wspólnocie
okazania  pomocy  w każdy  możliwy sposób.  Odpowiedź  powinna  być  tak
przygotowana,  aby  wskazywała  na  chęć  wzrostu  i  zobowiązania  do
współpracy.

e) Narodziny nowej  wspólnoty                                                       

Przygotowanie do podziału wspólnoty
Narodziny nowej wspólnoty są znakiem wielkich owoców. Nie jest  to coś,
czego mielibyśmy się obawiać, ale raczej powinniśmy mieć na to nadzieję.
Kiedy we wspólnocie będzie więcej niż czterdziestu członków, powinniśmy
zastanawiać  się  nad  podziałem.  Jest  raczej  naturalne,  że  w  takiej  sytuacji
możemy spotkać się z dość silnym oporem wśród członków wspólnoty, gdyż
potworzyły  się  między  nimi  silne  więzi.  Mogą  wystąpić  problemy
z uformowaniem Rady dla nowej wspólnoty, znalezieniem kościoła, który ją
przyjmie lub znalezieniem kapelana. Koordynator wraz z Radą będzie musiał
zaszczepić ten pomysł we wspólnocie, aby razem dążyć do założenia nowej
wspólnoty. Niniejszy podręcznik może w tym  pomóc. Ważne jest, aby osoby
przewodzące  zrozumiały,  „dlaczego”  musi  się  tak  stać.  Będzie  to  dużo
łatwiejsze,  jeśli  wspólnota  od  początku  będzie  modliła  się  o  swój  wzrost
i pomnażanie.

Po co dawać życie nowej wspólnocie?
Wspólnota  musi  mieć  określoną  liczebność,  aby  każda  osoba  była  znana
z imienia i mogła dzielić się swoimi darami. To staje się niemożliwe, jeśli jest
ponad pięćdziesięciu członków. Wspólnota powinna pozostać otwarta i wciąż
przyjmować nowe osoby - jest tylu ludzi, którzy mogą się rozwinąć dzięki
przynależności do wspólnoty! Wiara i Światło nie chce zamykać się w swoim
kręgu.
Wiara i Światło jest powiernikiem, a nie właścicielem skarbu, jaki otrzymała.
To  dzięki  wyodrębnieniu  się  nowych  wspólnot  ze  starych,  udało  się
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rozprzestrzenić ruch na cały świat. Nie bez trudności, ale gdy ziarno upadnie
na ziemię i  obumrze,  to  wydaje owoc. Podział  wspólnot jest  jedną z form
naszego powołania do bycia misjonarzami i głoszenia Dobrej Nowiny. Podział
wspólnot daje nowe możliwości i motywuje obydwie wspólnoty. 

Proces podziału
Podziału można dokonać na dwa sposoby: podzielić wspólnotę na dwie równe
części  albo  wybrać  od  6  do  12  osób,  które  będą  zaczynem  dla  nowej
wspólnoty.  W przypadku równego podziału obie wspólnoty ze względu na
taką samą liczbę członków i dobre przygotowanie, mogą być od razu uznane.
W drugim przypadku wymagany będzie okres próbny, trwający około roku,
aby pozwolić wspólnocie na wzrost.
Ten podręcznik pomoże w rozeznaniu i wybraniu nowego koordynatora Rady
Wspólnoty.
Dzień podziału jest dniem dziękczynienia i radości, tak samo jak wtedy, gdy
rodzi się nowe dziecko. Jest to posyłanie nowej wspólnoty na jej własną misję.
Przez  pewien  czas  obie  wspólnoty  pozostają  w  ścisłym  kontakcie,
jednocześnie próbując określić swoją tożsamość. Mogą wspólnie organizować
Święto Światła, wyjechać na obóz czy organizować dni skupienia.

  
Inne ważne aspekty podziału wspólnoty.

-      Dokonać   podziału  wg  miejsca  zamieszkania,  aby nie wydłużać
        podróży i zachować  istniejące  więzi  pomiędzy  członkami.
-      Porozmawiać z  każdą  osobą i spytać o jej preferencje, wziąć pod  uwagę
       przyjaźnie,  jednocześnie  przypominając  o  tym, że  utworzenie nowej
       wspólnoty  jest  misją, służbą.
-    Trzeba   zwrócić   uwagę  na   przynależność   ludzi   do   Kościołów  

(wyznań). 
-      Znaleźć  nowy  lokalny  kościół.
-      Utworzyć  dwie  nowe  Rady Wspólnoty

f)  Starzenie się wspólnoty                                                              

Co się  dzieje,  kiedy  wspólnota  nie  ma  już  energii  potrzebnej  do  pełnego
uczestnictwa? Starzenie się jest normalną częścią życia, niezależnie czy jest
spowodowane wiekiem członków i brakiem możliwości pozyskania młodych
ludzi, czy po prostu   „wypaleniem” po latach. 
Jeśli  jest  to  kryzys,  Rada  Wspólnoty  i  koordynator  będą  się  starać,  aby
natchnąć  wspólnotę  nowym  życiem,  np.  poprzez  przyjęcie  3-4  członków
z  innej  wspólnoty,  tymczasowe  spotykanie  się  z  dynamiczną  wspólnotą
z  regionu,  werbowanie  nowych  członków  lub  również  przez  zachęcanie
wspólnoty do zorganizowania obozu letniego, wzięcia udziału w Spotkaniu
Prowincji itp.
Jeśli  jednak  wspólnota  starzeje  się  ze  względu  na  ogólny  wiek  członków
i  z  różnych  powodów  nie  jest  możliwe  przyjęcie  nowych  osób,  Rada
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Prowincji powinna pomóc wspólnocie w zrozumieniu i zaakceptowaniu tego
nowego etapu w jej życiu. Powinna pomóc jej w odnalezieniu nowego miejsca
w ramach Wiary i Światła, w odkryciu sposobu, w jaki wciąż może ona służyć
i żyć w nadziei. Rada Prowincji  powinna być świadoma, że wielu rodziców
obawia się śmierci i pozostawienia swoich dzieci w osamotnieniu. 
Koordynator  powinien  zachęcić  członków  do  wierności  i  pomóc  im
w  ułożeniu  odpowiedniego  rytmu  spotkań.  Powinien  utrzymywać  więzi
pomiędzy wspólnotą a prowincją, aby wspólnota  czuła, że - niezależnie od
okoliczności - należy do rodziny Wiary i Światła i że cały czas ma w niej
wsparcie.
Starzejące się  wspólnoty są wezwane  do odkrycia   swojej   nowej  misji  -
modlitwy  w  intencji  Wiary  i  Światła  na  całym  świecie,  a  szczególnie
w intencji  nowych wspólnot, zwłaszcza dla rodziców z małymi dziećmi. Ten
nowy  rytm  w  życiu  wspólnoty,  zaakceptowany  przez  Radę  Prowincji,
powinien być  świętowany jako nowe przesłanie dla całej wspólnoty. 

Rozwiązanie wspólnoty 
Wspólnota może zostać rozwiązana z różnych przyczyn:  starzenia się, stanu
zdrowia  jej  członków,  zmian w życiu,  jak np.  wyprowadzki...Wszystkie  te
przyczyny uniemożliwiają kontynuowanie życia we wspólnocie.   Ale część
wspólnot,  które  zostały  rozwiązane,  czuje  potrzebę  sporadycznego
uczestniczenia w świętowaniu i modlitwie, aby uczcić wspólnie przeżyty czas,
podzielić się radością i  zawierzyć  innych członków Wiary i  Światła Bogu.
W ten sposób osoby, które wciąż pozostają we  wspólnocie, a głównie są to
osoby z niepełnosprawnością,  nie będą się czuły porzucone i  osamotnione;
pocieszenie będzie im dawać obiecana modlitwa. Zachęcamy, aby przyjaźnie
między członkami były utrzymywane różnymi sposobami, zwłaszcza  poprzez
modlitwę. 
           

g) Finanse wspólnoty                                                                         

Codzienne  życie  wspólnoty  nie  wymaga  dużych  ilości  pieniędzy.  Zwykle
członkowie sami pokrywają koszty.  Jednak,  jak w każdej  rodzinie,  czasem
pojawiają  się  potrzeby  wymagające  wspólnego  wysiłku  finansowego.
Wówczas  każdy  powinien dać z siebie tyle, na ile go stać.
                                                                                                       
Wkład finansowy
Wielka rodzina Wiary i Światła utrzymuje się dzięki finansom pochodzącym
od wspólnot. Wiara i Światło zaprasza swoich członków do udziału w dwóch
formach wsparcia   finansowego :

Składki (lub zobowiązania) członkowskie  
Każda  osoba  jest  proszona  o  ofiarowanie  składek  zwanych  również
zobowiązaniem. Wskazówką, co do wysokości tej składki, powinna być kwota
zaplanowana  przez  prowincję,  kwota   umożliwiająca  ukończenie
realizowanych przez wspólnotę projektów oraz składka, która wesprze życie
wielkiej międzynarodowej rodziny Wiary i Światła. Składka nigdy nie może
stanąć na przeszkodzie w uczestniczeniu w spotkaniach. Proponuje się, aby
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składkę zmodyfikować dla rodzin i ustalić sumę dla całej rodziny, niezależnie
od liczby jej  członków. W niektórych krajach realizuje  się zasadę płacenia
według wysokości dochodów, np. połowa dziennego wynagrodzenia. 

Dzień Głoszenia i Dzielenia
Fundusze mogą być pozyskane przez członków wspólnoty prostymi środkami,
jak:  loteria,  kiermasz  ciast,  kartek  i  innych  prostych  przedmiotów
wykonanych  przez  członków  wspólnoty.  Niektóre  wspólnoty  nazywają  te
czynności „kwestami”. Są one skierowane do osób spoza wspólnoty. W czasie
takich  imprez  mamy  możliwość  przedstawienia  się  szerszemu  gronu  osób
z naszej okolicy, które w zamian  mogą  wesprzeć  finansowo  nasze działania.

Kiedy wspólnota zaczyna angażować się w finanse Wiary i Światła?
Po rocznym okresie próbnym wspólnota zostaje poproszona o wsparcie misji
międzynarodowej  poprzez  składki  od  członków.  Jest  to  konkretny  znak
przynależności wspólnoty do ruchu Wiara i Światło.

Na co są przeznaczane nasze pieniądze? 
Wspólnota zatrzymuje małą część pieniędzy ze składek na pokrycie swoich
potrzeb.  Reszta  przekazywana  jest  do  prowincji,  a  następnie  na  poziom
międzynarodowy. Jest to konkretny sposób na pokazanie, że wszyscy jesteśmy
ważni  i  nasz  wkład  może  coś  zmienić  w  życiu  wielkiej  rodziny
rozmieszczonej na całym świecie. Jesteśmy wezwani do tej solidarności. Jest
to również sposób, by poprzez Wiarę i Światło stać się  misjonarzami i głosić
Dobrą Nowinę o Jezusie.

Czy  członek  wspólnoty  może  zostać  odrzucony,  jeśli  nie  będzie
ofiarowywał swoich składek?
Nie. Nic nie może powstrzymać osoby przed uczestnictwem w spotkaniach
wspólnoty.  Każda  osoba  ofiarowuje  tyle,  ile  jest  w  stanie,  a  wspólnota
powinna zadbać, aby w miarę swoich możliwości nadrobić braki w składkach.
Solidarność  w  Wierze  i  Świetle  zaczyna  się  od  solidarności  we  własnej
wspólnocie.

Ważna rola skarbnika
Zalecane  jest,  aby  wspólnota  wybrała  swojego  skarbnika,  który  będzie
członkiem Rady Wspólnoty, ale nie może być koordynatorem.  Koordynator
wspólnoty  musi  rzetelnie  informować  skarbnika  o  sprawach  finansowych.
Dokładny opis funkcji skarbnika można znaleźć w broszurze „Finanse Wiary
i Światła”.9 

Zarządzanie finansami wspólnoty
Skarbnik  zarządza  pieniędzmi  wspólnoty  trzymając  je  w  gotówce
w bezpiecznym miejscu lub poprzez konto bankowe. Metoda jest nieistotna.
Ważne,  aby  osoba  odpowiedzialna  za  finanse  była  niezawodna  i  godna
zaufania. Zebrane środki  nie powinny być wyższe niż  potrzeby wspólnoty

9  Dostępna w Sekretariacie  Międzynarodowym; wersję  w języku  polskim można zamówić  
w Wydawnictwie  „JAK”  w Krakowie.
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w  danym  roku.  Skarbnik  prowadzi  książkę  rachunkową,  którą  często
przedstawia Radzie Wspólnoty i raz do roku skarbnikowi prowincji. Skarbnik
otrzymuje  od   Rady  Prowincji  wytyczne  dotyczące  składania  sprawozdań
finansowych  i innych wymaganych działań.  

2) Koordynowanie wspólnotą                                                     

a) Rada Wspólnoty

Potrzeba Rady Wspólnoty
Zadaniem Rady Wspólnoty w Wierze  i  Świetle  jest  zapewnienie,  aby nasi
bracia i siostry z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodziny były otoczone
miłością i pokojem, wspierane przez przyjaciół, by miały miejsce, w którym
mogą wzrastać. 
Prowadzenie wspólnoty Wiary i Światła jest wysiłkiem zespołowym. Nie ma
osoby,  która  miałaby takie  dary,  czas,  energię  i  mądrość,  aby wykonać to
zadnie  samodzielnie.  Koniecznym  jest,  aby  mieć  grupę  ludzi
współpracujących  ze sobą dla dobra wspólnoty.

Charakterystyka Rady Wspólnoty
Radę Wspólnoty tworzy od czterech do ośmiu osób, wśród których znajdują
się: przynajmniej jeden  rodzic, jeden  przyjaciel, kapelan i - o ile to możliwe -
osoba z niepełnosprawnością  intelektualną10   Przewodniczy jej koordynator
wspólnoty. Poszczególne zadania, odpowiedzialności rozdzielane są pomiędzy
członków  Rady (np. sekretarz, skarbnik …)

Jak wybierani są członkowie Rady Wspólnoty?
Członkowie Rady Wspólnoty wybierani są ze względu na ich ducha służby
i ich talenty (o ile to możliwe, tak aby się uzupełniali) oraz ze względu na ich
mądrość i dyskrecję.
Wskazane  jest,  by  Rada  Wspólnoty  była  regularnie  odnawiana  w  celu
zapewnienia przypływu świeżej energii. Wiara i Światło prosi, aby członkowie
Rady pełnili swoją funkcję przez co najmniej jeden rok. Ważne, by Rada była
stabilna  i  oddana,  by  mogła  prawdziwie  się  angażować  i  wraz
z  koordynatorem  służyć  wspólnocie.

Szczególny członek: kapelan
Obecność kapelana w Radzie Wspólnoty jest bezcenna. Kapelan reprezentuje
Jezusa, pokazuje wspólnocie światło Ewangelii, zwykle przewodniczy liturgii,
uwielbieniom i  nabożeństwom w czasie  spotkań  Wiary  i  Światła.  Jest  on
łącznikiem z Kościołem. Rola kapelana jest inna niż rola koordynatora. Jest
ona opisana w książeczce „Kapelan Wiary i Światła”.11 

10.  W Wierze  i  Świetle  ,  ważne  jest   zachęcanie  i  angażowanie    wszystkich  członków
w różnych działaniach  i spotkaniach, na ile to możliwe bezpośrednio albo za pośrednictwem
reprezentantów.
11.  Dostępna w  Sekretariacie Międzynarodowym..Wersję w języku polskim można zamówić
w Wydawnictwie „JAK” w Krakowie.
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Kapelan  wybierany  jest  przez  Radę  Wspólnoty  lub  przez  całą  wspólnotę.
Kadencja kapelana trwa trzy lata12

Zadania Rady Wspólnoty

●  Towarzyszenie  każdemu  z  członków  wspólnoty,  słuchanie  i  zwracanie
uwagi na potrzeby. Czuwanie nad tym, aby spotkania były żywe, interesujące,
przyjemne  i  budujące  poprzez  zadbanie  o  jakość  modlitwy,  dzielenia  się
i  świętowania  oraz  zachęcanie  członków  do  spotykania  się  pomiędzy
zwykłymi spotkaniami wspólnoty. 

● Upewnienie  się,  czy  wspólnota  jest  wierna  swemu  powołaniu  poprzez
ustalenie priorytetów  rozwoju.

●  Zwiększanie świadomości  członków wspólnoty na temat  rodziny Wiary
i Światła spoza lokalnego  środowiska. 

●   Refleksja nad Kartą i Konstytucją.

● Tworzenie atmosfery pokoju i jedności sprzyjającej wzrostowi każdej osoby,
zachęcanie  do odkrywania  swoich  darów i  wspieranie  każdego w rozwoju
poprzez dawanie mu miejsca we wspólnocie.

●  Ułatwianie i zachęta do życia w jedności pomiędzy członkami wspólnoty,
między  wspólnotą  a  większą  rodziną  Wiary  i  Światła  oraz  zachęcanie  do
integracji z Kościołem i społeczeństwem.

●  Upewnianie się, że wspólnota i wszyscy jej  członkowie są zakorzenieni
w swoich Kościołach.

● Inicjowanie  działań,  które  będą  pobudzać  życie  we  wspólnocie:  letnich
obozów, rekolekcji, pielgrzymek. Od czasu do czasu wydarzenia te mogą być
organizowane wraz z innymi wspólnotami.

● Utworzenie  wspólnotowej  książki  adresowej  z  informacjami  o  każdym
członku wspólnoty,  aktualizowanie jej  i  wysyłanie kopii   do  koordynatora
prowincji raz w roku.

●  Nadzorowanie zbiórki rocznych składek od każdego z członków dla Wiary
i  Światła,  przesłanie  wyznaczonej  części  składki  do  skarbnika  oraz
sprawdzanie, czy rachunki we wspólnocie są przejrzyste i poprawne. 

● Organizacja Dnia Głoszenia i Dzielenia oraz przesłanie zebranych pieniędzy
na fundusz solidarnościowy do skarbnika prowincji.

12.  Na  wszystkich  poziomach  struktur  Wiary i Światła  (wspólnota,  prowincja,  poziom 
międzynarodowy)  ważne  jest, aby  koordynator  i  kapelan  współpracowali  ze  sobą,            
z wzajemnym  poszanowaniem swoich  zadań  (koordynator: przywództwo, kierownictwo...; 
kapelan: życie duchowe )
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Jak działa Rada Wspólnoty?

Spotkanie  Rady  Wspólnoty  pomiędzy  comiesięcznymi  spotkaniami
wspólnoty
Rada Wspólnoty podejmuje stałą i głęboką refleksję na temat życia wspólnoty
i w tym celu spotyka się pomiędzy spotkaniami całej wspólnoty. Ważne jest,
aby podczas każdego ze spotkań przeżyć trzy czasy wspólnotowego życia.

Czas modlitwy i odnowy
Aby pogłębić swoją formację, Rada Wspólnoty powinna czytać i zastanawiać
się nad tematem z  „Drogowskazów” oraz od czasu do czasu czytać też Kartę
i Konstytucję, różne podręczniki i poradniki, czasopismo „Światło i Cienie”,
książki  Jeana  Vanier,  zwłaszcza  „Wspólnota  miejscem  radości
i  przebaczenia”.  Im  bardziej  Rada  Wspólnoty  będzie  zjednoczona
w  zasadniczych  kwestiach,  tym  bardziej  będzie  ona  wzbogacać  życie
wspólnoty.  Rada  niesie  również  każdego z  członków wspólnoty w swoich
modlitwach.

Czas świętowania
To czas, gdy Rada Wspólnoty razem się relaksuje i bawi. Członkowie Rady
śpiewają, tańczą, grają w gry i dzielą się poczęstunkiem.

Czas refleksji i dzielenia się: ocena
Rada przygląda się ostatniemu spotkaniu wspólnoty. Co było dobre, a co nie?
Jak możemy lepiej  przygotować się do następnego spotkania? Jak możemy
pogłębić życie  i  polepszyć  atmosferę  we wspólnocie?  Rada zastanawia się
również nad osobistym rozwojem każdego z członków wspólnoty. Czy każda
osoba ma  poczucie przynależności  do wspólnoty?  Czy są osoby,  które  są
same,  które  nie  czują  się  swobodnie?  Jak  możemy  zachęcać  ludzi  do
spędzania czasu ze sobą pomiędzy spotkaniami wspólnoty?

Przygotowywanie kolejnego spotkania
Comiesięczne spotkanie jest specjalnym czasem, w którym wspólnota i każda
osoba  może  żyć  pełnią  życia  oraz   wzrastać  w  komunii  i  jedności,  może
dzielić się tym, co ma i tym kim jest. Z tego  powodu Rada Wspólnoty musi
przygotowywać  spotkania  bardzo  uważnie.  Przygotować  to  znaczy  mieć
ogólny  plan  i  rozdzielić  obowiązki,  upewniając  się,  że  inni  członkowie
wspólnoty są zaangażowani,  każdy według swoich darów. Rada Wspólnoty
nie  powinna wszystkiego robić  samodzielnie,  lecz  rozdzielać  jak najwięcej
zadań, takich jak dekoracje, modlitwy czy przygotowanie tortu urodzinowego.

„Drogowskazy”

Głównym źródłem do przygotowywania  comiesięcznych spotkań dla  Rady
Wspólnoty  są  „Drogowskazy”.  Każdy  miesiąc  niesie  ze  sobą  rozważanie
tematu oraz pomysły na „cztery czasy” życia wspólnotowego. „Drogowskazy”
są  przygotowywane  przez  zespoły  z  różnych  krajów.  Stanowią  pewną
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sugestię,  natomiast  od  Rady  Wspólnoty  zależy  dostosowanie  ich  do
specyficznej  kultury i  tradycji  członków wspólnoty.  Usilnie  zaleca się,  aby
Rada  Wspólnoty  przeczytała  „Drogowskazy”  na  każdy miesiąc  i  wspólnie
zadecydowała, po starannej refleksji i modlitwie, co należy zachować, a co
zmienić  i  jak  najlepiej  dostosować  zawarte  tam  pomysły  do  charakteru
i potrzeb wspólnoty.

Rola Rady Wspólnoty w comiesięcznych spotkaniach
W dzień  spotkania  wspólnoty  członkowie  Rady  oraz  inne  osoby,  którym
powierzono  zadania,  powinny  przybyć  wcześniej,  aby  zająć  się
przygotowaniem  i  zadbać  o  wszelkie  szczegóły.  Starają  się   postępować
zgodnie z planem. Są tam również po to, aby słuchać wszystkich członków
i upewniać się, czy każda osoba znalazła swoje miejsce we wspólnocie.

Szczególny czas razem
Żadna Rada Wspólnoty nie ma czasu ani możliwości, aby robić wszystko na
każdym spotkaniu, dlatego coraz więcej zespołów spotyka się na jeden dzień
lub na weekend na początku lub pod koniec roku na rekolekcje, by przeżyć
„cztery  czasy”  w  spokoju  i  miłej  atmosferze  (może  się  to  odbyć
w zaprzyjaźnionej wspólnocie zakonnej). Takie spotkanie pozwoli członkom
Rady dokonać pewnego bilansu roku, zaplanować kolejny rok, przyjrzeć się
życiu wspólnoty.  Będzie to również okazja do wzmocnienia więzi,  czas na
dłuższą modlitwę,  radość i wspólną zabawę.
Członkowie Rady muszą być  szczególnie  zjednoczeni,  aby mogli  stworzyć
jedność we wspólnocie: „Patrzcie, jak oni się wzajemnie miłują”. Rada stara
się  rozwijać  i  prowadzić  wspólnotę  naprzód.  Członkowie  Rady Wspólnoty
powinni czuć potrzebę dzielenia się powierzonym im darem. Wiara i Światło
nie  może  być  w pełni  zadowolona dopóki  jakikolwiek rodzic  czy członek
rodziny pozostaje samotny, dopóki osoby z niepełnosprawnością intelektualną
są wciąż odrzucane, a tak wielu młodych ludzi nie poznało jeszcze daru, jakim
jest  osoba  niepełnosprawna  i  miłość  Boga.  Każda  Rada  powinna  mieć
pragnienie, aby dać początek nowej wspólnocie.

Gdzie członkowie Rady Wspólnoty mogą szukać formacji i wsparcia?
Rada  Wspólnoty  może  zaprosić  wicekoordynatora  towarzyszącego
wspólnocie na jedno ze swoich spotkań. Jest to okazja do otwartego dialogu,
dokształcenia się i uzyskania wsparcia. Wiara i Światło oferuje również inne
możliwości i  materiały do formowania się, poprzez które członkowie Rady
Wspólnoty  mogą  doświadczyć  odnowy,  pogłębić  swoje  zaangażowanie
i zrozumienie celów  oraz założeń ruchu. 
Najważniejszymi z nich są:
-    spotkania i Zgromadzenia Prowincji 
-    rekolekcje,pielgrzymki
-    sesje formacyjne
-    dokumenty Wiary i Światła
-   artykuły, książki, materiały audio i video, których autorami są Jean Vanier

i  Marie Hélène Mathieu
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  b)  Szczególna rola koordynatora wspólnoty13                              

Być może zadajesz sobie pytanie: jeśli mamy naprawdę silną Radę Wspólnoty,
to  czy  rzeczywiście  potrzebny  jest  nam  koordynator?  Odpowiedź  brzmi:
„tak”! 

Potrzeba koordynatora
Każdy zespół i każda wspólnota potrzebuje pasterza, który niesie jej członków
razem, w jedności. Koordynator wspólnoty jest jak pasterz, który czuwa nad
każdym ze swojego stada.

Jako pasterz w służbie wspólnoty
Koordynator  wspólnoty przypomina wszystkim jej  członkom, że wspólnota
istnieje,  aby  w  duchu  błogosławieństw  powitać  i  wspierać  osoby
z niepełnosprawnością intelektualną,  ich rodziny i przyjaciół.   Koordynator
współpracuje  z  Radą  Wspólnoty,  aby  zobaczyć,  czy  cała  wspólnota  żyje
zgodnie z duchem Wiary i Światła. 
Jako  dobry  pasterz,  koordynator  zna  każdego  z  członków  wspólnoty  po
imieniu.  Słucha  wspólnoty  i  jest  wrażliwy  na  pragnienia  oraz  potrzeby
każdego, zwłaszcza tych, których niełatwo jest usłyszeć lub którzy znajdują
się na obrzeżach wspólnoty. Koordynator spędza czas z osobami samotnymi
i buduje mosty porozumienia w czasie sporu. 

Dążenia i cele koordynatora wspólnoty:

-   Sprzyjanie jedności,  prowadzenie, zachęcanie  i odświeżanie  Rady      
Wspólnoty.

-    Prowadzenie spotkań  Rady  Wspólnoty.  Koordynator  oraz  Rada    muszą
     nauczyć  się  współpracować i  wzajemnie  wspierać.
-    Poszukiwanie  przyszłych  koordynatorów, wspieranie  rozwoju  ich darów
     potrzebnych  w  koordynowaniu  wspólnotą   poprzez  formację  i  zachętę,
     tak, aby  życie  wspólnoty  mogło  się  toczyć  dalej  po zakończeniu  danej
     kadencji.
-    Komunikowanie się ze  wspólnotami  Wiary i Światła z najbliższej okolicy,
     z prowincji  i z całego świata oraz przekazywanie  wspólnocie  wiadomości
     z życia   wielkiej    rodziny Wiary  i Światła. 
-    Pozostawanie    w     kontakcie  z      wicekoordynatorem   towarzyszącym 
     wspólnocie  (lub delegatem).
 -    Zachęcanie członków  swojej  wspólnoty do  udziału w  różnych  wydarze-

niach   proponowanych  i  organizowanych   przez   Wiarę  i  Światło:
spotkaniach,   sesjach   formacyjnych,   rekolekcjach.

-    Zapewnienie  delegacji  ze  wspólnoty  na  Zgromadzeniu  Prowincji
-  Zwiększanie   świadomości  wspólnoty   na  temat  solidarności

z   międzynarodową  rodziną   Wiary  i  Światła.

13. Rola  koordynatora w sposób  ogólny  jest  przedstawiona  na  stronie 4. i  kolejnych.
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c)  Gdzie szukać wsparcia

Wypełniając  te  obowiązki  koordynator  wspólnoty  uświadamia  sobie  swoje
dary  i  swoje  słabości.  To  naturalne,  że  można  przeżywać  trudny  czas.
Koordynator może się zniechęcić lub cierpieć z powodu krytyki, konfliktów
czy stagnacji wspólnoty. Może też czuć się przeciążony. Nie da się uniknąć
tych  chwil  kryzysu  ani  od  nich  uciec.  W  takich  momentach  dobrze  jest
przypomnieć sobie, że to wspólnota wybrała Ciebie do tego zadania i że nie
jesteś  sam.  Duch  Święty  zawsze  przybędzie,  by  wspomóc  Cię  w  chwili
słabości.  Dano Ci  też  ludzi,  którym możesz  ufać  i  prosić    ich  o  pomoc.
Jako koordynator wspólnoty Wiary i Światła, masz wiele możliwości szukania
wsparcia. Oprócz tych wyżej wymienionych (w kontekście Rady Wspólnoty)
są jeszcze:
-     członkowie wspólnoty
-     Rada Wspólnoty
-     kapelan wspólnoty
-     Rada Prowincji
-     wicekoordynator  prowincji  towarzyszący  wspólnocie

 .  III -  Prowincje i poziom międzynarodowy  

    
Szersze  kręgi  odpowiedzialności14 -  poziom  prowincji  i  poziom
międzynarodowy  -  mają  na  celu  ułatwienie  dzielenia  się  i  komunikacji
pomiędzy  członkami  większej  rodziny,  formację  członków  wspólnot
w rozumieniu misji Wiary i Światła, ze szczególnym podkreśleniem głębszego
pojmowania  powołania,  celów  i  duchowości  naszego  ruchu,  doskonalenie
umiejętności  koordynowania,  udzielanie  wsparcia  osobom  niosącym
odpowiedzialność, pilnowanie, by każda wspólnota i jej członkowie wzrastali;
dają  poczucie  siły,  pochodzącej  z  bycia  w  międzynarodowej  rodzinie
wspólnot,  potrzebnej  do  tego,  by  być  świadkami  w  naszych  Kościołach
i wobec całego świata.

1) Prowincja                                                                          

a)  Istota prowincji 

Czym jest prowincja ?
Wspólnoty Wiary i Światła nie są samotnymi wyspami, ale należą do „ciała”,
do „rodziny”, do  „wspólnoty wspólnot”. W prowincji  znajduje się od około
15  do  40  wspólnot,  które  idą  ramię  w  ramię.  Każda  z  prowincji  stanowi
„gałąź” międzynarodowej rodziny Wiary i Światła.
 

14. Sprawdź w Konstytucji  paragraf  na  temat  struktur 
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Jaką funkcję spełnia prowincja?
Prowincja  jest  odpowiedzialna  za  jednoczenie  wspólnot   i  służenie  im,
zwłaszcza poprzez towarzyszenie każdej z nich, organizowanie ubogacających
wydarzeń  dla  wszystkich  członków  (zgromadzenia,  spotkania,  sesje
formacyjne, letnie obozy i inne). Sprzyja tworzeniu relacji i więzi pomiędzy
wspólnotami  w prowincji  oraz  w  międzynarodowej  rodzinie. 
Prowincje zakładają stowarzyszenia, by lepiej służyć wspólnotom oraz być ich
reprezentantem.  Jeśli  w danym państwie  istnieje  kilka  prowincji,  pomocne
i  konieczne może okazać się powołanie jednego stowarzyszenia dla całego
kraju.  Jeśli  zaś  prowincję  tworzą  wspólnoty  z  różnych  państw,  konieczne
może okazać się  powołanie  stowarzyszenia  w  każdym  państwie. 

Kto zakłada prowincję?
Prowincję  zakłada  Rada  Zarządzająca  Stowarzyszenia  Międzynarodowego.

Jak wygląda organizacja prowincji?      
Nie  istnieje  jeden,  z  góry  określony sposób  na  zorganizowanie  prowincji.
Każda z prowincji  posiada swobodę w tej kwestii i może organizować się
w  taki  sposób,  by  uwzględnić  swoją  specyfikę,  pozostając  cały  czas
w jedności z towarzyszącym jej wicekoordynatorem międzynarodowym. Jeśli
w  danej  prowincji  pojawiają  się  wspólnoty  z  różnych  kultur,  z  różnych
środowisk  językowych  i  geograficznych,  wówczas  można  organizować
spotkania dla grupy wspólnot i/lub powołać wicekoordynatorów prowincji, by
wskazywali  kierunek wspólnotom, które łączy kultura,  język lub położenie
geograficzne. Jedynym celem takiego gromadzenia wspólnot jest ułatwienie
porozumiewania się, formacji i nadawania kierunku, bez tworzenia kolejnego
kręgu  odpowiedzialności  pomiędzy  wspólnotami  a  prowincją.  Wszystkie
wspólnoty  stanowią  integralną  część  Zgromadzenia  Prowincji  i  Spotkań
Prowincji. 

  

b)  Życie na poziomie prowincji                                                           

Zgromadzenie Prowincji 
Zgromadzenie  Prowincji  uosabia  całą  prowincję.  Reprezentuje  wszystkich
członków wspólnot w prowincji. Wyznacza cele  oraz priorytety na kolejne
cztery lata. 
Zgromadzenie  Prowincji  odbywa się  co  cztery lata,  a   uczestniczą  w nim
delegaci wszystkich  wspólnot  danej  prowincji. 
Zgromadzenie Prowincji odpowiada przede wszystkim za:
-    sformułowanie priorytetów dla prowincji
-    dokonanie wyboru koordynatora prowincji 
-    zatwierdzenie  nazwisk  osób  tworzących  Zespół  Nominacyjny Prowincji
     ( patrz: Dodatek IV, str. 44) 

Spotkanie Prowincji 
Celem  tego  spotkania  jest  dawanie  życia  prowincji.  Jest  to  głównie  czas
dzielenia się, refleksji,  formacji koordynatorów wspólnot z danej prowincji.
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To także okazja do zawiązania prowincjalnej wspólnoty. W miarę możliwości
na Spotkanie Prowincji można też zaprosić członków wspólnot. 

Inne formy działania na poziomie prowincji 
Prowincja  może  zorganizować  inne  formy  aktywności  dla  wszystkich
członków wspólnot lub dla określonej grupy, z uwzględnieniem  priorytetów
i potrzeb, w zgodzie z kierunkami wskazanymi przez Zgromadzenie Ogólne.
Istnieje  wiele  działań,  dla  których  inspiracją  może  być  nasza  Karta
(rekolekcje, pielgrzymki, sesje formacyjne, obozy letnie i in.)

2) Koordynowanie prowincją                                                     

a) Rada Prowincji  
Prowincją  zarządza  Rada  Prowincji.  Odpowiada  ona  za  wnoszenie
i wspieranie życia Wiary i Światła w prowincji. Troszczy się o to, co należy
wykonać pomiędzy kolejnymi Zgromadzeniami Prowincji, ale nie musi sama
organizować  i  kierować  działaniami.  Może  powołać  Zespoły  Zadaniowe,
które realizują dane projekty (patrz: Dodatek IV. str. 44). Radę Prowincji tworzą:
koordynator prowincji, wicekoordynatorzy prowincji oraz kapelan. Skarbnik
uczestniczy w spotkaniach Rady bez prawa głosu.    
W  skład  niektórych  prowincji  wchodzą  wspólnoty  z  kilku  krajów
o odmiennym kontekście językowo - kulturowym lub też wspólnoty o mocno
zróżnicowanych  potrzebach.  Rada  Prowincji  będzie  uwrażliwiona  na  tę
różnorodność  oraz  uwzględni  to  podczas  wyboru  wicekoordynatorów
prowincji, tak by potrafili lepiej towarzyszyć wspólnotom. 
Rada Prowincji współpracuje blisko z towarzyszącym jej wicekoordynatorem
międzynarodowym, by trwać w jedności  z międzynarodową rodziną Wiary
i Światła. 

Główne zadania Rady Prowincji:

-     koordynowanie i wprowadzanie wytycznych wyznaczonych przez Zgro-
    madzenie  Prowincji, by Wiara i Światło w prowincji żyła i rozwijała się, 

-     wspieranie i towarzyszenie koordynatorom wspólnot,
-     troska o to, by wybory koordynatorów wspólnot w prowincji  przebiegały
      w  zgodzie z duchem  naszego ruchu,
-     dbałość o zachowanie więzi z rodziną  międzynarodową, 
-     tworzenie więzi pomiędzy wspólnotami w prowincji,
-     planowanie i czuwanie nad przebiegiem Zgromadzenia Prowincji,
-     planowanie i czuwanie nad przebiegiem Spotkania Prowincji,
-     towarzyszenie  i  wspieranie wspólnot  w  trakcie  procesu    rozeznawania
      i  wyboru  koordynatorów, 
-     dbałość i troska o to, by aktualni  oraz  przyszli  koordynatorzy
      otrzymali  odpowiednią  formację  pomocną  w  pełnieniu  swej  posługi, 
-     proponowanie  kandydatur do Zespołu  Nominacyjnego na  Zgromadzeniu

   Prowincji,
-     wybór  kapelana  prowincji,
-     powoływanie w razie potrzeby Zespołów Zadaniowych, 
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-     zachęcanie  do wyrażania solidarności  finansowej,
-    nadzorowanie struktury prawnej stowarzyszenia (jeśli istnieje) oraz
     finansów w prowincji. 

b) Koordynator prowincji .15                                                          

Koordynator  prowincji  tworzy  więzi  pomiędzy  wspólnotami
a międzynarodową rodziną.  Otrzymuje oraz rozsyła informacje.  Kontaktuje
się  z   towarzyszącym  prowincji   wicekoordynatorem     międzynarodowym.

Koordynator prowincji odpowiada przede wszystkim za:
-    kierowanie  Radą  Prowincji  i wraz  z nią wspieranie życia Wiary i Światła
     w  prowincji,
-    tworzenie  więzi  z  innymi  koordynatorami  prowincji,
-    podtrzymywanie  bliskiej  wiezi  z  towarzyszącym  prowincji wicekoordy-
     natorem międzynarodowym,
-    uczestniczenie  w  Zgromadzeniu  Ogólnym  wraz  z  delegacją  prowincji,

    -     branie udziału w Radzie Koordynatorów.

c)  Wicekoordynator  prowincji                                                 
  
Wicekoordynator prowincji  odgrywa  ważną  rolę  w  towarzyszeniu
wspólnotom. (patrz: Dodatek I, str. 38)

Wicekoordynator  prowincji  dba  o:
     -    towarzyszenie,  zachęcanie  i  wspieranie  koordynatorów  wspólnot  oraz

     korespondentów w  niesieniu  ich  odpowiedzialności,
-   tworzenie   więzi   pomiędzy  wspólnotami    poprzez  wspólne  spotkania
     oraz działania  (np. rekolekcje, obozy letnie, sesje formacyjne)        
-   realizowanie  z   Radą  Prowincji  celów  i  zadań  wyznaczonych   przez

Zgromadzenie  Prowincji.
     
Wybór  wicekoordynatorów  prowincji 
Zespół  Nominacyjny  Prowincji  lub  towarzyszący  jej  wicekoordynator
międzynarodowy  zasięga  rady  we  wspólnotach  oraz  przygotowuje  listę
kandydatów, którzy posiadają dary, doświadczenie i są gotowi, by służyć jako
wicekoordynatorzy prowincji. Rada Prowincji w trakcie procesu rozeznania,
przy  wsparciu  wicekoordynatora  międzynarodowego,  powołuje
wicekoordynatorów prowincji.  Wyboru  wicekoordynatorów prowincji  może
dokonać też Zgromadzenie Prowincji.

d) Finanse na poziomie prowincji                                                        
             

Rada Prowincji odpowiada za finanse prowincji. Zachęca do organizowania
Dnia  Głoszenia  i  Dzielenia,  do  ofiarowania  rocznych  składek  oraz  innych
sposobów  gromadzenia  środków  na   pokrycie  wydatków  związanych  ze
Zgromadzeniem Prowincji,  Spotkaniami Prowincji bądź innymi działaniami

15.Rola koordynatora została ogólnie  pokazana na stronie 4. i dalszych
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na  poziomie  prowincji  czy  wspólnoty  oraz  związanych  z  uczestnictwem
prowincji w wydarzeniach na poziomie międzynarodowym. Rada prowincji
troszczy  się   o  przekazanie  rocznych  składek  na  rzecz  Stowarzyszenia
Międzynarodowego oraz o przesłanie datków na fundusz solidarnościowy od
wspólnot oraz innych ofiarodawców do Skarbnika Międzynarodowego. 

3)   Koordynowanie na poziomie międzynarodowym           

Rada Zarządzająca służy całej rodzinie Stowarzyszenia Międzynarodowego,
Radzie  Koordynatorów  oraz  Międzynarodowemu  Zespołowi
Koordynującemu.  Wspólnie  i  w duchu jedności  troszczy się  o  ruch Wiary
i  Światła  na całym świecie,  dąży do pogłębienia duchowości,  podtrzymuje
kontakty  z  przedstawicielami  różnych  Kościołów,  tworzy  międzynarodowe
Zespoły  Zadaniowe,  przygotowuje  i  wydaje  dokumenty  Wiary  i  Światła,
zarządza  wszelkimi  sprawami  związanymi  ze  Stowarzyszeniem,  planuje
i animuje Spotkania Międzynarodowe oraz Zgromadzenia Ogólne. 

a)  Zgromadzenie Ogólne  
Zgromadzenie Ogólne reprezentuje ruch międzynarodowy. Każda prowincja
rozeznaje  i  wybiera  delegację  zgodnie  z  wyznacznikami  przyjętymi  przez
Radę  Zarządzającą.  Delegacja  przedstawia  potrzeby i  pragnienia  członków
wspólnot prowincji. 
Zgromadzenie  Ogólne  ustala  priorytety  dla  Stowarzyszenia
Międzynarodowego  na  kolejne  5  lat.  Określa  się  to  jako  mandat.
Zgromadzenie  Ogólne  dokonuje  wyboru  osób,  które  będą   kierować
Stowarzyszeniem  oraz  ruchem  realizując  mandat  przez  okres  5  lat. 
Zgromadzenie  Ogólne  zatwierdza  członków  Międzynarodowego  Zespołu
Nominacyjnego.  Kolejnym  bardzo  ważnym  zadaniem  Zgromadzenia
Ogólnego jest wnoszenie koniecznych poprawek do Karty i Konstytucji. 

b) Rada Zarządzająca 
Członkami  Rady  Zarządzającej  są:  Prezydent,  Wiceprezydent,  Skarbnik
Międzynarodowy, Koordynator Międzynarodowy, Kapelan Międzynarodowy
oraz dwóch członków kwalifikowanych.
Rada ponosi odpowiedzialność prawną za Stowarzyszenie Międzynarodowe.
Jest  to  nasz  międzynarodowy  zarząd,  a  jego  główna  rola  polega  na
podejmowaniu  decyzji   dotyczących  całej  Wiary  i  Światła,  zwłaszcza
w  takich  obszarach  jak:  prawo,  finanse,  zarządzanie.  Rada  Zarządzająca
czuwa nad realizacją mandatu określonego przez Zgromadzenie Ogólne oraz
wyznacza  sposób  jego  realizacji.  Zatwierdza  i  wydaje  dokumenty
międzynarodowe Wiary i Światła. 
Zatwierdza  także  nominacje  wicekoordynatorów  międzynarodowych.  Rada
Zarządzająca  planuje  oraz  zwołuje  Zgromadzenie  Ogólne.  Radzie
Zarządzającej  przewodzi  Prezydent,  który  posiada  też  prawo  do
podejmowania decyzji w sprawach, w których Rada Zarządzająca nie potrafi
dojść do porozumienia. 
Dwóch  kwalifikowanych  członków  nie  posiada  szczególnych
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odpowiedzialności  w Wierze i Świetle. Wybriera się ich ze względu na dary
i  doświadczenie  oraz  troskę  o  różnorodność  kulturowo-geograficzną  Rady
Zarządzającej. 

c) Rada Koordynatorów                                                                 
Rada Koordynatorów spotyka się co najmniej raz pomiędzy Zgromadzeniami
Międzynarodowymi.   Przewodniczy   jej  Koordynator  Międzynarodowy.
Tworzą  ją  koordynatorzy  prowincji,  towarzyszący  danym  prowincjom
wicekoordynatorzy  międzynarodowi  oraz  Kapelan  Międzynarodowy,  który
udziela Radzie wsparcia duchowego.
Członkowie  Rady  odpowiadają  za  wnoszenie  i  podtrzymywanie  życia
w  ruchu  Wiara  i  Światło  na  całym  świecie.  Członkowie  tworzący  Radę
Koordynatorów  spotykają  się  ze  sobą,  by  stworzyć  międzynarodową
wspólnotę,  która  żyje  pamiętając  o  „czterech  czasach”  Wiary  i  Światła.
Wspólnie modlą się, dzielą się swym doświadczeniem, zastanawiają się nad
swoją obecną sytuacją oraz razem szukają odpowiedzi, jaka jest wola Boża dla
ruchu. Służą osobom z upośledzeniem umysłowym oraz wspólnotom Wiary
i  Światła  w  duchu  Karty.  Rada  Koordynatorów  to  miejsce  wzajemnego
wsparcia  oraz  formacji  koordynatorów  prowincji.  Spotkania  to  czas  na
refleksję,  to  miejsce,  gdzie  koordynatorzy  mają  możliwość  pogłębienia
rozumienia celów Wiary i Światła oraz szukania sposobów na  ich osiągnięcie.

d) Międzynarodowy Zespół  Koordynujący
Głównym celem Międzynarodowego Zespołu Koordynującego jest  dawanie
życia. Utrzymuje on bliskie więzi z prowincjami poprzez wicekoordynatorów
międzynarodowych, którzy towarzyszą prowincjom. Międzynarodowy Zespół
Koordynujący posiada ogólny obraz wzrostu, rozwoju oraz wyzwań stojących
przed Wiarą  i  Światłem na całym świecie.  To pomaga członkom Zespołu
w określeniu priorytetów oraz oczekiwań wobec ruchu. Zespół ten odpowiada
przede  wszystkim  za  koordynowanie  życiem  ruchu  na  całym  świecie.
Szczególną  uwagę  zwraca  na  Zespoły  Zadaniowe  w  Wierze  i  Świetle.
Upewnia się,  że koordynatorzy wybierani  są zgodnie z duchem ruchu i  że
mają  odpowiednie  przeszkolenie,  aby móc  dobrze  wykonywać  swoją  rolę.
Jednocześnie  wspiera  i  prowadzi  koordynatorów  w  pełnieniu  ich  misji.
(patrz: Dodatek I, str. 38). 
Międzynarodowy  Zespół  Koordynujący  tworzą:  Koordynator
Międzynarodowy,  Kapelan  Międzynarodowy  oraz  wicekoordynatorzy
międzynarodowi.  Spotyka  się  on  co  najmniej  raz  w  roku.  Otrzymuje
dyrektywy  od  Rady  Zarządzającej,  zwłaszcza  w  sprawach  związanych
z  mandatem  opracowanym  na  Zgromadzeniu  Ogólnym.  Międzynarodowy
Zespół  Koordynujący  posługuje  w  dialogu  pomiędzy  Kościołami  a  Wiarą
i  Światłem.  Udziela  informacji  różnym  władzom  kościelnym  o  rozwoju
i  działaniu  Wiary  i  Światła,  a  jednocześnie  czerpie  od  nich  mądrość  oraz
wskazówki służące koordynatorom Wiary i Światła na całym świecie. 
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e)  Koordynator Międzynarodowy16     
 Głównymi  troskami  Koordynatora  Międzynarodowego  jest  życie

w  międzynarodowej  rodzinie, wzrost  i pomyślność   wszystkich   prowincji 
oraz  wspólnot  Wiary  i  Światła. 

Koordynator Międzynarodowy odpowiada przede wszystkim za: 
-    kierowanie  Radą  Koordynatorów, Międzynarodowym  Zespołem         

Koordynującym oraz za realizację powierzonego mandatu na Zgromadze-
niu    Ogólnym,

-     pokazywanie  Radzie  Zarządzającej  światowego  wymiaru   życia  Wiary
      i Światła,  rozwoju,  potrzeb,  trudności doświadczanych przez ruch, będąc
      jednocześnie jej członkiem,
-     służbę  w komunikacji  pomiędzy  Radą Zarządzającą, Międzynarodowym
       Zespołem  Koordynującym  oraz  Radą  Koordynatorów,
-    dbałość  o  komunikację  pomiędzy  wicekoordynatorami    międzynarodo-

wymi  i  towarzyszenie  im,
- wybór wicekoordynatorów międzynarodowych z listy nazwisk kandyda-

tów  poddanych   rozeznaniu   i   przedstawionych  przez   członków  
Zgromadzenia  Ogólnego   i   Międzynarodowy  Zespół  Nominacyjny,
a   następnie   przedstawienie  tego    wyboru   Radzie   Zarządzającej
w celu  mianowania  wybranych  osób,   

 - opracowanie  i  przedstawienie  Radzie Zarządzającej budżetu solidarnoś-
ciowego  oraz  kontrolowanie  go.

 f)  Finanse organizacji międzynarodowej  
Międzynarodowy Zespół Koordynujący wraz z Radą Zarządzająca troszczy
się o sprawy finansowe Stowarzyszenia Międzynarodowego oraz ruchu Wiara
i  Światło.  Uczy  koordynatorów  postępowania  w  sprawach  finansowych,
czuwa  nad  dobrym  zarządzaniem  finansami  we  wszystkich  prowincjach,
organizuje solidarność pomiędzy prowincjami,  by środki służyły wzrostowi
i życiu Wiary i Światła na całym świecie. 
             

                              

16. .Rola  koordynatora  została  ogólnie  pokazana  na  stronie  4. oraz dalszych. 
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                     Dodatek                                    
                                                                                           

I - Poradnictwo w Wierze i Świetle

Towarzyszenie koordynatorom w pełnionej przez nich funkcji 

Potrzebujemy  siebie  nawzajem.  To  jedna  z  pierwszych  lekcji,  którą
otrzymujemy będąc w Wierze i Świetle. Nikt nie jest przeznaczony do tego,
aby podróżować przez świat samotnie. Przed nami byli też inni, którzy teraz
dzielą  się  swoimi  doświadczeniami,  abyśmy  mogli  lepiej  żyć,  uczyć  się
i wzrastać. Nazywamy ich  nauczycielami, przewodnikami, starszymi…
W Wierze  i  Świetle  otaczają  nas  ludzie,  którzy pomagają  nam lepiej  żyć,
uczyć się i wzrastać – to koordynatorzy, którzy są gotowi iść z nami, słuchać
nas i dzielić się tym, czego się nauczyli i wciąż się uczą. Tę relację i proces
nazywamy  „towarzyszeniem”.  Z  doświadczenia  wiemy,  że  proces
towarzyszenia  jest  wzajemny,  obie  strony  odnoszą  korzyści.  W  Wierze
i Świetle do tej służby wybierani  są wicekoordynatorzy i w nich pokłada się
nadzieję.

Ewangelia według świętego Łukasza (Łk 24, 13-33) daje dobry przykład tego,
czym jest  towarzyszenie wraz z wyjaśnieniem jego konieczności. W  drodze
do Emmaus Jezus przyłączył się do dwóch uczniów. Przejął inicjatywę i stał
się  ich  towarzyszem.  Szedł  z  nimi,  zadawał  im pytania,  słuchał  ich  trosk
i rozmawiał z nimi tak, że płomienie miłości rozpalały ich serca. Wyjaśniał
rzeczywistość, stawiał przed nimi wyzwania, pouczał, jak postępować. Jezus
utrzymywał dystans i dawał im szansę na to, aby mogli zaprosić Go, by został.
I został z nimi do czasu, kiedy noc zapadła, i łamał się z nimi chlebem. Jezus
prawdziwe wzbogacił uczniów. Ich wiara wzmocniła się, a oni sami napełnili
się  radością.  Jezus  zostawił  ich,  aby  mogli  nieść  misję,  która  została  im
powierzona.

Rodzaje towarzyszenia w Wierze i Świetle
Są różne rodzaje prowadzenia: duchowe, osobiste, „funkcjonalne”. Każdy jest
odpowiedzialny  za  to,  aby  szukać  tych,  którzy  potrafią  formować  oraz
prowadzić duchowe i osobiste kierownictwo.
Koordynatorzy w Wierze i Świetle powinni otrzymać kierownictwo, ale też
sami mają służyć kierownictwem innym  koordynatorom  i  Radom.
„Funkcjonalne” kierownictwo w Wierze i Świetle skupia się na roli (funkcji).
„Jak  ożywiam  tę  rolę?”,  „Jak  wypełniam  tę  rolę?”,  „Jak  wypełniam
powierzone odpowiedzialności?”,  „Jak pomagam innym w wypełnianiu ich
ról?”. To nie jest relacja jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem („stosunek
pracy”)  ani  też   relacja  o  charakterze  nadzorczym,  ale  osobista  relacja
skupiona na roli, która nie należy do nas, ale która została nam powierzona.
Cały proces towarzyszenia ma na celu umożliwienie każdej osobie wzrostu
i  stawanie  się  lepszym  koordynatorem,  a  także  pomoc  w  realizacji  misji
i celów Wiary i Światła.
Towarzyszenie to podróż w kierunku komunii. W tej relacji ważne jest, aby
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pracować  nad  tworzeniem  więzi  zaufania,  które  umożliwiają  bycie
prawdziwym i przejrzystym, a także pomagają nam wyrażać nasze potrzeby
i zmartwienia, dzielić się doświadczeniami, rozpoznawać nasze mocne strony,
być świadomymi swoich słabości, słuchać siebie wzajemnie, zadawać sobie
pytania,  modlić  się,  śmiać  się  razem.  To  również  kwestia  wzajemnego
informowania się.

Fundamentalne zasady
Muszą być spełnione podstawowe zasady, aby proces towarzyszenia w Wierze
i Świetle przebiegał pomyślnie:
-    Kochać  osoby,   którym  została  powierzona  misja.  W  Wierze  i  Świetle
     nie  wbieramy osób,  którym  służymy  radą czy osób, które nam doradzają,
      ale  wciąż  jesteśmy wzywani,  aby  je  kochać.  Jak  je  kochać, zwłaszcza 
     wtedy, kiedy   pojawiają  się  różnice  i  problemy?  Staramy się je poznać,

staramy się  odkryć ich dary, to  co jest w  nich dobre  i  cieszyć się   tym..
Modlimy  się  za  nich i  kiedy  jest  to  możliwe  -  z   nimi.

-    Wierzyć  w   misję  Wiary  i  Światła.  Koordynator   troszczy się  o  wzrost
     innych koordynatorów i Rad,  które oni prowadzą. Jednakże  ważniejszym

celem  jest  wzrost   wspólnot  i  ich  członków,  o  czym  mówią   Karta
i  Konstytucja.

-    Postępować w pokorze i w prawdzie. Władza jest służbą, o czym świadczy
przykład  Jezusa.  Nie   ma  potrzeby  obawiania  się  „pokusy  władzy”
podczas  ofiarowania   czy  przyjmowania  towarzyszenia  (doradztwa).  
Autorytet  to  nieautorytaryzm.  Władza  jest  zawsze  zakorzeniona
w prawdzie, w  prawdzie o  Wierze  i  Świetle,  w  prawdzie o potrze-
bach,  które  widzimy,  w  prawdzie  o rolach,    które    pełnimy,  a  także
w  prawdzie  o  darach   i   ograniczeniach.   Częścią   towarzyszenia
w   Wierze  i   Świetle  jest  zawsze   szukanie  prawdy  razem.       Prawda
czyni  nas   wolnymi.

Kto udziela rad?
Poradnictwo  w  Wierze  i  Świetle  należy  do  odpowiedzialności
wicekoordynatora, zarówno  na  poziomie  prowincji,  jak  i  na  poziomie
międzynarodowym.

Gdzie i kiedy udzielać rad?
Radzić  znaczy  towarzyszyć  koordynatorom  w  codziennych  zadaniach,  iść
ręka w rękę, kiedy wszystko jest dobrze oraz pomagać w zakorzenianiu się
w Wierze  i  Świetle.  To także  pomoc w specjalnych sytuacjach:  kiedy jest
okres  rozeznawania  kandydata  na  koordynatora  (okres  przejściowy),  kiedy
koordynator  ma  problemy,  kiedy Rada  nie  pracuje  najlepiej  itd.
Poradnictwo może odbywać się podczas osobistych spotkań, formalnych czy
nieformalnych.   

Ocena w połowie mandatu
Ważne jest, aby udzielający porad wprowadził w ten proces daną Radę (Radę
Wspólnoty,  Prowincji  itd.),  aby  zobaczyć,  jak  koordynator  i  jego  Rada
funkcjonują  w  czasie  mandatu,  który  został  powierzony  koordynatorowi
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podczas wyborów. Można to uczynić poprzez obserwację i wyrażanie uznania
tam, gdzie koordynator dobrze wykonuje swoją pracę oraz sugerowanie zmian
w tych dziedzinach, które wymagają poprawy, a także poprzez zapraszanie
członków Rad, aby wspierali    i pomagali innym w wypełnianiu misji, która
wciąż jest przed nimi; łączenie ich darów z darami koordynatorów.

Jak doradzać?

Kto robi pierwszy krok?
Każdy może nawiązać kontakt lub zainicjować spotkanie osoby udzielającej
porad z osobą, której będzie ona doradzać. Pomocne będzie ustalenie stałego
sposobu  kontaktowania się (rozmowa telefoniczna co dwa tygodnie, e-mail
w każdy weekend…). Dobrze jest z góry ustalić plan tych spotkań, na których
doradzający byłby obecny,  jak  to  opisuje  Karta  i  Konstytucja  (rozeznania,
spotkania…).

Jak ,,być’?
Doradzający  wie,  kiedy  być  obecnym,  robi to  taktownie  i  dyskretnie.
Doradzający  wie, jak  być  blisko, ale  także   jak  utrzymywać   dystans.
Doradzający  musi  być  pozbawiony  wszelkich  tendencyjnych  poglądów  na
temat osób, którym  doradza i na temat tego, co  należy  zrobić.  Doradzający
jest  ostrożny,  powinien  uważać,  aby  nie  projektować  własnych  potrzeb
i  poglądów,    ale  być  skupionym  na  tej  rzeczywistości,  w  której  doradza.
Dzięki  uważnemu  słuchaniu  doradzający  pogłębia   wiedzę   na  temat
okoliczności  i  lepiej   rozumie  osobę.  Doradzający powinien  odznaczać  się
dyskrecją  i  wiedzieć,  kiedy niektóre  sprawy należy  zachować  w zaufaniu.
Doradzający  modli  się  za  koordynatorów,  Rady  i  wspólnoty,  którym
towarzyszy. 

Co robić?
-   Interpretować  sytuację:    ponieważ  doradzający  jako  osoba z  zewnątrz,

może    bezstronnie   wyjaśnić,   a    nawet   rozwiązać   problem.
    Doradzający   może  także pomóc w  odkrywaniu   ukrytego piękna,  które

drzemie w  członkach  wspólnot  czy  Rad.

-   Pomóc oceniać:    przyjrzeć  się  mocnym  stronom, słabościom,         
wyzwaniom,  jakie  towarzyszą  kierowaniu  Radą  czy  uczestniczeniu
w   życiu    Wiary i  Światła  na   różnych  poziomach  odpowiedzialności  
(wspólnota,  prowincja,   poziom   międzynarodowy). 
Taka    ocena  pomoże     ponownie     określić   rzeczywiste  priorytety.

-    Przypominać  o  wizji,   inspirować:    ponieważ         życie    i     problemy
     sprawiają,  iż   zapominamy,  do  czego  zostaliśmy     wybrani,     potrzeba,
     aby   ktoś   przypominał  nam   nasze   cele  i  powołanie    Wiary i Światła.
 
-    Rzucać  wyzwania:    doradzający   musi   delikatnie  i   subtelnie  zadawać
     pytania,  które  zmuszają  do  refleksji  i  pozytywnego działania,  zachęcać
     osoby  do   odnajdywania   nowych,  nie  odkrytych  ścieżek. 
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-  Zachęcać:  doradzający zachęca (dodaje odwagi) członków, aby kroczyli      
naprzód,  pamiętając   o   swojej  misji.

-   Potwierdzać:    wskazywać  na   przebytą   drogę  i  postępy.     To   zachęca
     i  umacnia  osoby.  Przypominać   koordynatorom  o  tym,   że   cieszą    się
     zaufaniem osób,  przez  które zostali wybrani. To  także szansa  na  to,  aby
     przypomnieć im o  ich  darach  i  umiejętnościach.  Nie chodzi tu o zwykłe

pochlebstwo.

-   Wskazywać  prawdę:   są  takie  momenty, kiedy  doradzający  musi pomóc
osobie,  której  doradza  zobaczyć   prawdę,   aspekty  pozytywne
i  negatywne,  szczególnie   w  sytuacjach  trudnych  i  kontrowersyjnych,
a  także  wprowadzić zmiany tam,   gdzie  to konieczne.

-  Doradzać:   doradzający  udziela  porad  opierając  się  na  własnym      
doświadczeniu.  To  może  dotyczyć  pytań  i  konkretnych  sytuacji,
takich  jak planowanie   sesji   formacyjnej  czy   spotkania,  towarzyszenie
innemu  koordynatorowi…

-   Modlić  się:   doradzający   modli   się   z   koordynatorami,   Radami
i  wspólnotami,  które  wspiera. Wszyscy  potrzebujemy   rad   od      Boga,
potrzebujemy  Jego  łaski.

-   Pomagać:  w  razie  potrzeby  doradzający może  pomagać  koordynatorowi
w    nowym  i   delikatnym   zadaniu,  takim   jak   powitanie   osobistości
kościelnej czy  bycie  obecnym w czasie trudnego  spotkania,  przygotowa-

 nie  sesji  formacyjnej…

Jak zapewnić wsparcie koordynatorowi?
-   Zasugerować  odpowiednie  dokumenty
-   Zaprosić  i  zachęcić  do  udziału  w  sesjach  formacyjnych, rekolekcjach…
-  Pomóc  koordynatorowi w szukaniu doradców,  którzy byliby w stanie

zaoferować  potrzebną  pomoc,  którzy  udzieliliby  wsparcia  w  sprawach
duchowych  lub   osobistych,  którzy   niosą    podobną  odpowiedzialność,
którzy  są   ekspertami w  danych  dziedzinach ( rozwiązywanie    konflik- 
tów,  trudne  decyzje,  prowadzenie  warsztatów,  ekumenizm,  dojrzewanie
i   wrastanie   osób   niepełnosprawnych,  przeżycie   żałoby  przez
rodziców…)

              II - Aby lepiej siebie poznać                 

Nazwa wspólnoty:                                                                   Prowincja:
Data założenia:
Nazwisko i adres koordynatora:
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1.   Kiedy wspólnota się spotyka?
      Jak często?

2.   Ile mamy osób niepełnosprawnych?
      Ilu mamy członków rodzin?
      Ilu mamy przyjaciół?
      Ilu mamy młodych przyjaciół?

3.   Czy mamy stabilną Radę Wspólnoty, która przygotowuje i podsumowuje
      spotkania?    Kim są członkowie Rady Wspólnoty?
      Jak długo służą w Radzie?

4.   Czy mamy kapelana, który uczestniczy w życiu wspólnoty?
      Jak?  Kim on jest?   
      Jaką wspólnotę wyznaniową reprezentuje?

5.   Czy członkowie wspólnoty pogłębiają swoje przyjaźnie pomiędzy
      spotkaniami? Jak?

 6.   Czy  modlimy się  o jedność wszystkich chrześcijan?

 7.   Czy wszyscy członkowie naszej wspólnoty są tego samego wyznania
       chrześcijańskiego?  Jakiego?
       Lub czy większość członków wspólnoty jest tego samego wyznania   
       chrześcijańskiego (jakiego?), 
       Czy są jacyś członkowie innego wyznania chrześcijańskiego (jakiego)?
      Lub czy wspólnota jest  wielowyznaniowa (składa się z członków           

różnych wyznań chrześcijańskich mniej więcej w równych proporcjach)
Jakie to wyznania?

8.    Jak wspólnota i jej członkowie współtworzą lokalny Kościół?

9.    Jak można opisać atmosferę we wspólnocie?

10.  Czy używamy „Drogowskazów”, aby przygotować spotkania?
       Co z nich wykorzystujemy?

11.  Czy mamy wspólnotową książkę telefoniczną, adresową?
       Czy prowadzimy album ze zdjęciami?
       Czy realizujemy w tym roku specjalne zadania poza spotkaniami   
       wspólnotowymi? Jeśli tak, to jakie to zadania?

12.  Czy Rada Prowincji nam pomaga? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie,
jakiej potrzebujemy pomocy?

13.  Jak odczuwamy naszą przynależność do rodzinyWiary i Światła
        na poziomie prowincji i na poziomie międzynarodowym?
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14.  Czy przychodzą nam na myśl projekty lub inicjatywy, które byłyby
        pożyteczne, mogłyby pomóc innym wspólnotom? Jeśli tak, to jakie?

15.  Często bywa tak, że wspólnota jest obdarzona darem, którym może
       dzielić się z innymi wspólnotami. Jaki jest dar naszej wspólnoty?

16.  Czy jako wspólnota zmagamy się ze specyficznymi problemami,
        wyzwaniami?

17.  Czy są jakieś szczególne tematy, które chcielibyśmy tutaj poruszyć?
        Jakie?

18.  Czy chcemy uczestniczyć w finansach wiaroświetlanej rodziny? Jak?

19.  Które z poniższych zagadnień chcielibyśmy rozważyć? :
       Dwie mo cne strony naszej wspólnoty
       Dwa obszary wzrostu, na których najbardziej się skupiamy
       Dwa priorytety

20.  Jak byśmy opisali jedno z naszych spotkań?

                           III – Rozeznanie                                

Rozeznanie  to  proces,  który  pomaga  nam  (indywidualnie  lub  grupowo)
dokonywać wyborów będących w zgodzie z wolą Bożą. Jezus zostawił nam
dary Ducha Świętego, a jednym z nich  jest roztropność.
W Wierze i Świetle najczęściej mówi się o rozeznaniu w kontekście wyborów
koordynatorów.  W zasadzie  należy  rozeznawać  prawie  wszystko,  o  czym
decydujemy. Za każdym razem, gdy prosimy o Bożą pomoc w dokonywaniu
wyborów  dotyczących  nas  samych,  naszej  wspólnoty,  naszej  Rady,  całej
rodziny  Wiary  i  Światła,  szukamy  Bożej  woli.  Który  wybór  przyniesie
prawdę,  jedność  i  miłość?  Która  droga  doprowadzi  do  nowego  życia,
prawdziwej radości i głębszego pokoju?
Rozeznanie  to  zadanie  na  całe  życie.  Składa  się  na  nie  obserwacja,
poznawanie  i  wybieranie  tego,  czego  chce  Bóg.  To  nie  jest  szukanie
„perfekcyjnego” i „idealnego” pomysłu; to nie jest teoretyzowanie (co jeśli…)
ani  hipotetyczne  rozważanie  (biorąc  pod  uwagę  pewne  warunki…).
Rozeznanie  to  szukanie  lepszego  wyboru,  wyboru,  który jest  blisko  myśli
i  serca  Jezusa;  w  tym  czasie,  w  tym  miejscu,  z  tymi  ludźmi,  w  tych
okolicznościach.
Podczas rozeznania mówimy: „Ja (my) chcę tego, czego Ty chcesz, o Boże!
Pomóż mi (nam) zobaczyć, co to jest i wybrać to.”

Strona 43



IV - Zespół  Nominacyjny  i  Zespoły  Zadaniowe      

Zespoły  Nominacyjne
Wyróżniamy Międzynarodowy Zespół  Nominacyjny i  Zespół  Nominacyjny
dla każdej prowincji. 
Zespół Nominacyjny szuka osób z takimi cechami, darami, doświadczeniem
i  zdolnościami,  aby  mogły  one  kompetentnie  służyć  w  Wierze  i  Świetle,
zgodnie z wyznacznikami określonymi przez Radę Zarządzającą.  
Odpowiedni  Zespól  Nominacyjny  prosi  wspólnoty  o  przesyłanie  nazwisk
kandydatów i dodatkowych informacji, jeżeli to konieczne. Po zapoznaniu się
z  otrzymanymi  danymi  i  rozeznaniu,  dostarcza  nazwiska  najbardziej
odpowiednich osób:
-   Zgromadzeniu  Ogólnemu  w  celu  dokonania   wyboru   członków Rady

Zarządzającej,
-   Zgromadzeniu Prowincji w celu  dokonania wyboru koordynatora
    prowincji,
-   Koordynatorowi  Międzynarodowemu  w  celu  dokonania  wyboru
    wicekoordynatorów  międzynarodowych (którzy zostaną zatwierdzeni przez
    Radę Zarządzającą),
-   Radzie Prowincji (lub Zgromadzeniu Prowincji) w celu dokonania wyboru
    wicekoordynatorów  prowincji.

Członków  Zespołu  Nominacyjnego  wybiera  Zgromadzenie  Ogólne  lub
Zgromadzenie Prowincji na podstawie prezentacji przedstawionej przez Radę
Zarządzającą lub – odpowiednio - Radę Prowincji. Wybór poprzedzony jest
refleksją i rozeznaniem, z uwzględnieniem wytycznych ustalonych przez Radę
Zarządzającą. 

Zespoły Zadaniowe
Zarówno  na  poziomie  międzynarodowym,  jak  i  na  poziomie  prowincji
działają Zespoły Zadaniowe wyznaczone przez Radę Zarządzającą lub Radę
Prowincji. 
Rada Zarządzająca czy Rada Prowincji proszą kompetentne osoby o wzięcie
odpowiedzialności  za  wykonanie  pewnych  zadań  specjalnych  (planowanie,
organizowanie, kierowanie).
Każdy  taki  zespół  jest  powoływany  na  określony  czas,  wyznaczany  na
podstawie  czasu  trwania  danego  zadania.  Np.  nie  ma  stałego  zespołu
odpowiedzialnego za formację, ale mogą być powołane zespoły na potrzeby
różnych sesji formacyjnych.
Zespoły  Zadaniowe  otrzymują  mandat  z  dobrze  zdefiniowanymi  celami,
przedstawieniem  dostępnych  środków,  a  także  określonym  czasem  na
wypełnienie misji. Podlegają  Radzie  Prowincji  lub  Radzie Zarządzającej. 
Celem  powołania  takiego  zespołu  jest  powierzenie  odpowiedzialności,
dzielenie  się  obowiązkami,  angażowanie  ludzi  w  zadania  zgodnie  z  ich
darami,  wzbogacanie  doświadczenia  i  życia  prowincji  oraz  uniknięcie
„wypalenia ” koordynatorów.
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„Nie musimy wiedzieć wszystkiego. 
Nie musimy być doskonali.

To, czego potrzebujemy, to być pokornymi i umieć prosić o pomoc ...
Bo Wiara i Światło naprawdę jest Bożym darem.

Każdy z nas został wezwany 
i powołany przez Jezusa.

Musimy być otwarci, bardziej świadomi,
mądrzejsi, bardziej doświadczeni, ale także bardziej pokorni,

aby wspierać się nawzajem,
ponieważ mamy 

 głosić Dobrą Nowinę
na wszystkie strony świata,

objawiać prawdziwą twarz Jezusa
 i prawdziwe oblicze Kościoła”

Jean Vanier 

Fait and Light International
3,rue du Laos 75015 Paris, France – Tel: + (33) 1.53.69.44.30

foi.lumiere@wanadoo.fr – www.faithandlight.org
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