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Od 1 do 4 listopada w Ars, 30 km od Lyonu, odbywało się spotkanie polskich i francuskich
wspólnot „Wiary i Światła” z okazji 40-lecia ruchu. Pojechałam tam wraz z Michałem, który jest
niepełnosprawny intelektualnie.

  

Ars to wyjątkowe miejsce ze względu na świętego Jana Marię Vianney’a, który w XIX wieku był
tam proboszczem. Jego droga do kapłaństwa wymagała wielkiej ufności Bogu, gdyż św. Jan
miał ogromne trudności w nauce, sugerowano mu nawet rezygnację. Mimo to, wspierany przez
proboszcza z Ecully, ukończył seminarium. Miejscową ludność przyciągnął do Kościoła i do
Boga przez swoją prostotę, życie w ubóstwie, posty i uczynki miłosierdzia. Szczególnym jego
charyzmatem był dar czytania w ludzkich sumieniach. Św. Jan wiele godzin, nawet do 17 na
dobę, spędzał w konfesjonale. Spowiedź św. rozpoczynał o godz. 1.00 w nocy! Jest patronem
nie tylko proboszczów, ale wszystkich kapłanów. Ciało św. Jana cudownie się zachowało i jest
przechowywane w specjalnym relikwiarzu w Bazylice w Ars.

  

Pobyt w Ars wypełniony był modlitwą, rozważaniami o życiu św. Jana Marii Vianney’a, a także
spotkaniami z braćmi i siostrami z Francji. Codzienna Eucharystia umacniała naszą wspólnotę.

  

Dla Michała wyjazd był spełnieniem jednego z marzeń, mianowicie wyjazdu za granicę. W
drodze do Francji dopytywał się czy będziemy jeść ślimaki. Nauka języka szła opornie, chętniej
mówił „danke” niż „merci”, ale obecnie wita się ze mną słowem „Bonjour”. Od Michała można
uczyć się modlitwy - Panu Bogu przedstawia każdą swoją sprawę, modli się słowami prosto z
serca, rozmawia z Bogiem tak jak się rozmawia z przyjacielem.

  

Wyjazd do Ars był wspaniałym doświadczeniem wspólnoty, wspólnoty z ubogimi tego świata,
ludźmi upośledzonymi umysłowo oraz ludźmi, którzy chcą być ich przyjaciółmi, chcą się od nich
uczyć i z nimi rozwijać ku większej miłości i wolności. Szczególny był też fakt miejsca spotkania,
u św. Proboszcza, który „w oczach świata” był też ubogi.

  

Bogu niech będą dzięki!
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Fotorelacja - zobacz
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