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Katarzyna Grzybek

Na co dzień posługuję w L’Arche. 
Tak określa się domy, w któ-

rych osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną dzielą życie z osobami 
sprawnymi intelektualnie, tworząc 
relacje przyjaźni. 

Pierwsza wspólnota powstała we 
Francji w 1964 r. Jej założycielami 
byli Jean Vanier, Raphael Simi oraz 
Philippe Seux, którzy byli równo-
cześnie pierwszymi mieszkańcami 
powstałego w jej ramach domu. 
Obecnie, na całym świecie jest ponad 
150 domów L’Arche.

W Polsce jest pięć takich domów: 
we Wrocławiu, w Krakowie, Pozna-
niu, Gdyni i Warszawie. Są także 
dwie grupy inicjatywne w Opolu 
i Bydgoszczy.

Warszawska wspólnota, z którą 
jestem związana, działa na dwóch 
płaszczyznach. Pierwszą z nich jest 
dom, w którym obecnie mieszka pię-
cioro mieszkańców. Jest także punkt 
wsparcia dla osób, które mieszkają 
ze swoimi rodzinami. W tej chwili 
takich osób jest prawie 30. Mają one 
kilkugodzinne spotkania w tygodniu 
ze swoimi asystentami. Wspólnie 
spędzają czas. Czasami jest to goto-
wanie, innym razem spacer, zabawa 
z grami planszowymi czy Eucharystia.

Mieszkańcy Arki w ciągu dnia 
uczestniczą w różnych zajęciach 
– czy to artystycznych, jak glina, 
malarstwo i muzyka, czy też spor-
towych. Oprócz tego jest zwyczajne, 
domowe życie. Wspólnie przygoto-
wujemy posiłki, sprzątamy i odpo-
czywamy. Ważnym elementem w cią- 
gu dnia jest modlitwa. Spotykamy 
się na niej rano i wieczorem. Tym, co 
mnie nieustannie zachwyca, jest czas 
dziękczynienia, przede wszystkim 
dlatego, że zawsze dłużej dziękuje-

my, niż prosimy. W jej trakcie często 
padają najprostsze słowa wdzięcz-
ności: za ser, herbatę, spacer czy 
spotkanie. To przypomina mi, jak 
z wielu małych rzeczy składa się na-
sze wielkie życie.

W czasie modlitwy czytamy też 
Ewangelię. Rano na dany dzień, 
a wieczorem na kolejny. Z tym mo-
mentem w trakcie modlitwy wiąże 
się jeden z ważniejszych momen-

tów mojego bycia w Arce. W paź-
dzierniku wszyscy zachorowaliśmy 
na koronawirusa. Kiedy wspólnie 
przebywaliśmy w izolacji, miałam 
przeczytać Ewangelię na następny 
dzień. Zamiast 13 rozdziału z Ewan-
gelii wg św. Łukasza, zaczęłam czytać 
13 rozdział, ale z Ewangelii wg 
św. Jana. Ewangelista mówi w nim 
o Jezusie, który obmywał swoim 
uczniom nogi. Fragment, czekający 
na przeczytanie kolejnego dnia, był 
o drzewie figowym, które nie wyda-
wało owoców. „Przypadkowe złą-
czenie” tych dwóch tekstów było dla 
mnie na tamten czas bardzo jasną 
odpowiedzią na pytania o sens mo-
jego bycia w Arce, ale też drogi, jaką 
przeszłam, by się w niej znaleźć.

Kiedy zobaczyłam, że L’Arche 
w Warszawie szuka pracownika, 
dość spontanicznie podjęłam decy-

zję o zmianie pracy. Z Bożą pomocą 
proces odchodzenia ze starej pracy 
i rozpoczęcia nowej przebiegał w 
ekspresowym tempie. Nasze co-
dzienne życie odbywa się w ogrom-
nej prostocie, a w tej prostocie jest 
życie. Moim zadaniem, jako asysten-
ta, jest towarzyszenie mieszkańcom 
w działaniach, które realizują. Naj-
pełniej określa je słowo "obecność".
Dzięki obecności właśnie okazuję 
swoją miłość i wsparcie. Dzięki niej 
możemy tworzyć relacje, które z ko- 
lei są przestrzenią do stawiania py-
tań i szukania odpowiedzi. Kilka dni 
przed świętami Bożego Narodze-
nia, jedna z domowniczek, spytała 
mnie, dlaczego Bóg nazwał siebie 
miłością. To pytanie towarzyszyło 
mi przez całe święta. Niczym klam-
ra spięło także moją pracę i bycie 
w Arce. Okazując i otrzymując mi-
łość, mogę odnajdywać Boga. Czy są 
na tej drodze jakieś trudności? Oczy-
wiście. Osoby, z którymi jestem, są mi 
dane, nie wybierałam ich sobie sama. 
Będąc ze sobą w takiej bliskości, za-
czynamy dostrzegać wiele swoich 
słabości, nie wspominając już o sła-
bościach osoby, która jest obok nas. 
Dlatego kolejnymi rzeczami, których 
się tu uczę, są cierpliwość, wyrozu-
miałość, pokora i wytrwałość. Chcia-
łabym dodać, że nigdy wcześniej nie 
śmiałam się tak często jak od czasu, 
gdy znalazłam się w Arce. 

Gdybym mogła kogoś zachęcić 
do wspierania osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, chciałabym 
zrobić to słowami, które wyrażają 
pragnienia naszej wspólnoty: „Prag-
niemy, aby świat był miejscem, 
w którym osoby niepełnosprawne 
postrzega się jako dar, a nie problem. 
Miejscem, w którym słabość nie jest 
źródłem lęku i wykluczenia, ale dro-
gą do przemiany serca”. ■

Słowem określającym 
moje powołanie jest „obecność”

 F
O

T.
 K

AT
AR

Z
YN

A 
G

RZ
YB

EK


