szeret titeket, úgy, amint vagytok... Nektek is helyetek van az egyházban a többi
keresztények között.'
A Hit és fény fennállásának tizenöt éves jubileumára II. János Pál pápa levélben
köszöntötte őket: "Napjainkban sok szellemileg sérült gyermek és felnőtt elmagányosodott, a társadalom peremére szorult, s nemigen van reménye arra, hogy ezen változtasson. Gyakran a családjuk is elszigetelten él, mert ennek a betegségnek súlya
megalázóan nehezedik rájuk. A Hit és fény barátai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
ezek a szellemileg fogyatékos emberek, szüleikkel és barátaikkal együtt rendszeres
találkozóikon gazdagodjanak a megélt szeretetközösség melegéböl, Személyes kapcsolatok szövödnek, s ezek mindegyiküket segítik abban, hogy elfogadják nehézségeiket, vigasztalást és megbecsülést kapjanak és adjanak, meghallgassák és segítsék egymást. Az együttlét ünnepi légköre gyakran váratlan képességeket szabadít fel, s egészséges örömmel ajándékozza meg mindnyájukat.'
A Bárka közősségeihez hasonlóan a Hit és fény is ökumeníkusan nyitott. A katolikusok számára hitük forrása és csúcsa az Eukarisztia: a mise fontos szerepet játszík
imádságos életükben. Azokban a közösségekben, amelyekben különbözö egyházakhoz tartozó keresztények találkoznak, Krisztusba vetett hitüknek és keresztény összetartozásuknak lehetö legmélyebb kifejezését próbálják megteremteni. II. János Pál
pápa is utal rá levelében, hogy a jövőben még tisztázni kell a Hit és fény közösségek
helyzetét az egyházban, s tovább kell fejleszteni ökumenikus törekvéseiket az igaz
katolicitás szellemében.
A világszervezetté növekedett mozgalom elfogadott alapszabályok, konstitúció- szerint múködik. s megfogalmazták "kartájukat", alapvetö célkitűzéseiket is. Ebben leszögezik: a Hit és fény abból a meggyőződésből született, hogy minden fogyatékos személy teljes értékű ember, az emberi lények minden jogaival együtt. Legfőképpen pedig joguk van ahhoz, hogy szeressék, elismerjék, tiszteljék őket, s hogy lehessenek
szabad döntéseik. Joguk van ahhoz, hogy minden síkon megkapják a szükséges segítséget lelki-emberi növekedésukhoz. A Hit és fény tagjai hisznek abban, hogy Isten
mindenkit, beteget és egészségest, egyformán szeret, és Jézus ott lakik mindegyikükben, akkor is, ha az érintett személy alig képes ennek kifejezésére. Hisznek abban,
hogy mindenki, a legsúlyosabban fogyatékos is, meghívást kapott arra, hogy élete
növekedjék Jézusban, hogy magához vegye a szentségeket, s a béke és a kegyelem
forrása legyen az egész közösség, sőt az egész egyház és az emberiség számára. Hisznek Szent Pál szavaiban: "Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy
megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy
megszégyenítse az erőseket." (I Kor 1,27.)
L. L.
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