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W dniu 13 maja o godzinie 17, papie# Franciszek w ramach inicjatywy jubileuszowej “Pi#tek
mi#osierdzia”, odwiedzi# spo#eczno## “Ziarno”. Jest to stowarzyszenie, które nale#y do du#ej
rodziny Arche (Arka) Jeana Vanier, któr# za#o#y# on w 1964 roku .Jest ono obecne w ponad 30
krajach na pi#ciu kontynentach i razem ze stowarzyszeniem “Wiara i #wiat#o” po#wi#ca si# ludziom
najs#abszym i wy##czonym ze spo#ecze#stwa. Wspólnota Ziarno jest pierwsz#, jaka powsta#a
we W#oszech, za#o#ona w 1981 roku, obecnie go#ci 18 osób z ci##k# niepe#nosprawno#ci#
umys#ow#. Drugi taki obiekt jest tak#e w Bolonii, a trzeci mo#e wkrótce zosta# otwarty na Sardynii.
Intencj# tych “domów rodzinnych” jest przyj#cie osób o znacznym stopniu niepe#nosprawno#ci,
aby poczu#y si# one zaakceptowane jako g#ówni bohaterowie ich #ycia oraz #ycia tych, którzy
si# im po#wi#caj#. G#ówn# ide# Arki jest “pochwa#a niedoskona#o#ci”; to znaczy u#wiadomienie
ludziom, #e nikt nie mo#e by# dyskryminowany z powodu jakiejkolwiek formy niepe#nosprawno#ci.
Obecno## w tych domach pozwala odkry#, ile ci ludzie posiadaj# osobistej wra#liwo#ci, z#o#onej
z g##bokiego uczucia i poszukiwania przyja#ni. Papie# Franciszek chcia# da# kolejny sygna#
sprzeciwu wobec kultury odrzucenia. Nie mo#na by# pozbawionym mi#o#ci, rado#ci i godno#ci,
tylko dlatego, #e jest si# dotkni#tym upo#ledzeniem umys#owym. Nikt nie mo#e sobie pozwoli#
na dyskryminacj# na podstawie uprzedze#, które wykluczaj# i zamykaj# w samotno#ci rodziny i
stowarzyszenia. W strukturze w Ciampino istniej# dwa domy rodzinne (zwane “ogniskami”) “Winnica”
i “Drzewo Oliwne”. Papie# Franciszek siedzia# przy stole, by co# przek#si# z niepe#nosprawnymi
i wolontariuszami, s#ucha# prostych s#ów Nadii, Salvatora, Wiktora, Paw#a Marii Grazii, Danilo ...
uczestnicz#c z rado#ci# i prostot# w tej rodzinnej atmosferze. Móg# równie# odwiedzi# bardziej
niepe#nosprawnych, okazuj#c im g##bok# mi#o## i czu#o##; szczególnie wobec Armando i
Fabio, którzy byli jednymi z pierwszych przyj#tych. Zgodnie z intuicj# za#o#yciela Arki, osoby
niepe#nosprawne maj# w #yciu równie# podejmowa# wysi#ek pracy r#cznej, stosownie do
mo#liwo#ci ka#dego. Dlatego Papie# Franciszek uda# si# do warsztatu, gdzie ka#dego dnia s#
tworzone ma#e przedmioty wykonane r#cznie, które wyra#aj# kreatywno## i wyobra#ni# cz#onków
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"Ziarna". Wreszcie trzymaj#c si# za r#ce ze wszystkimi, papie# Franciszek modli# si# razem w
ma#ej kaplicy i obj#ty ramionami przez wszystkich po#egna# si# oko#o 18.30. Wspólnota "Ziarno"
#yje z kilku dotacji regionalnych, podczas gdy jest powierzona Opatrzno#ci najwi#ksza cz###
pomocy niezb#dnej do opieki. Papie#, poza sum# pieni##n# w postaci wk#adu osobistego, przyniós#
ciasteczka, sezonowe owoce, wi#nie i brzoskwinie, przyj#te z wielkim aplauzem i rado#ci# przez
wszystkich.
T# wizyt# papie# Franciszek podkre#li# jedn# z najbardziej wyrazistych cech swego pontyfikatu:
troska o najprostszych i najs#abszych. Okazuj#c im czu#o## i przywi#zanie chcia# da# konkretny
znak, jak mo#emy prze#ywa# rok #aski. Do 13 maja, oficjalne dane Roku #wi#tego mówi# o ponad
siedmiu milionach (7.133.256) obecnych na wydarzeniach jubileuszowych w Rzymie. To ju# jest pi#ty
znak mi#osierdzia dokonany przez papie#a Franciszka podczas Jubileuszu: w styczniu odwiedzi#
domu opieki dla osób w podesz#ym wieku oraz u pacjentów w stanie wegetatywnym; w lutym,
spo#eczno## uzale#nionych od narkotyków w Castel Gandolfo; w marcu, centrum przyj## (Cara)
dla uchod#ców w Castelnuovo di Porto; w kwietniu, wizyta na wyspie Lesbos.
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