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Ojciec Święty Jan Paweł II wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcił zagadnieniu ludzkiego 

cierpienia, zarówno tego będącego owocem fizycznej ułomności człowieka, jak i cierpienia 

związanego z ubóstwem materialnym, wykluczeniem społecznym czy trudnymi  duchowymi 

doświadczeniami. Nad słowami Papieża prowadziło refleksję wiele osób[1], a w odczytywaniu i 

interpretowaniu jego przede wszystkim szukano odpowiedzi na pytanie o to, jak Papież postrzega 

cierpienie i jego głębokie znaczenie w Boskim planie zbawczym, a także jakie jest papieskie 

pojmowanie niezwykłego statusu osoby cierpiącej, jej absolutnej osobowej pełni i godności. 

Wydaje się więc, że teksty papieskie odczytywane były przede wszystkim po to, by osobom 

niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym pomóc odszukać w słowach Ojca Świętego otuchę, 

pociechę, wskazówki w próbach zrozumienia i wyjaśnienia sensu cierpienia. 

Słowa Ojca Świętego odnoszą się jednak nie tylko bezpośrednio do osób dotkniętych cierpieniem 
ale także do osób na co dzień im towarzyszących. Papież daje temu wyraz zarówno wtedy, kiedy na 
początku tekstów wymienia ich adresatów, jak i wtedy, kiedy bezpośrednio pisze o cechach, 
którymi charakteryzować się powinna osoba towarzysząca choremu czy niepełnosprawnemu 
człowiekowi. Daje wreszcie temu wyraz wtedy, kiedy sam spotyka się z cierpiącymi bądź o tych 
spotkaniach opowiada. 

Poniższy tekst powstał jako owoc analizy wybranych encyklik, listów, homilii, orędzi, przemówień 
i rozważań Ojca Świętego, zwłaszcza tych wygłoszonych w ostatnich latach. Szukano w nich 
odpowiedzi na to właśnie pytanie: jakich wskazówek udziela Ojciec Święty pedagogom, osobom 
bezpośrednio przebywającym z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w różnych ośrodkach 
rehabilitacyjnych, szpitalach, szkołach specjalnych, oddziałach integracyjnych przedszkoli i szkół, 
domach pomocy społecznej, domach rodzinnych czy innych miejscach, gdzie pedagog pełni rolę 
opiekuna, wychowawcy, nauczyciela, terapeuty zajęciowego, wolontariusza czy też po prostu 
członka rodziny osoby chorej czy niepełnosprawnej. 

W tytule wystąpienia znalazły się określenia chorzy i niepełnosprawni, oraz pedagog. Należy w 



tym momencie zaznaczyć, że w papieskich tekstach słowa chorzy i niepełnosprawni pojawiają się 

one zamiennie: najczęściej mówi on o chorych i cierpiących, ale też zwraca się do inwalidów,  

niepełnosprawnych czy upośledzonych[2]. W analizowanych tekstach Papież nie używa wprawdzie 

określenia pedagog, ale kierując swoje słowa do lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, personelu 

paramedycznego, wolontariuszy a także pracowników socjalnych[3] i pracowników różnych 

instytucji pomagających chorym i niepełnosprawnym, czy też po prostu do wszystkich ludzi dobrej  

woli, z pewnością kieruje je też do nas, pedagogów pracujących z dziećmi, młodzieżą czy 

dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nauczanie Ojca Świętego odnosi się 

zasadniczo do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę słuchania jego głosu i korzystania z jego 

wskazówek, w szczególności jednak odnosi się do tych pedagogów, którzy określają się jako 

chrześcijańscy, czerpiący inspirację do pracy ze słów  Ewangelii.

Papieskie przesłanie do osób pracujących z chorymi i niepełnosprawnymi zawiera wiele głębokich i 

aktualnych treści, popartych w najbardziej przejmujący sposób własnym przykładem Papieża, 

chorego i cierpiącego, na co dzień przebywającego z personelem szpitalnym[4]. W niniejszym 

artykule postanowiono przeanalizować sześć zakresów, w których nauczanie papieskie 

bezpośrednio i głęboko jest nauczaniem formującym postawę pedagogów, osób towarzyszących 

zawodowo chorym i cierpiącym: (1) Słowa Ojca Świętego pouczają o tym, że pedagog to ktoś, kto 

nie omija osoby chorej i niepełnosprawnej, nie boi się zetknięcia z cierpieniem i kalectwem, ale jest  

obecny nawet tam, skąd inni mają ochotę uciec. (2) Pracując z osobami z niepełnosprawnością, 

pedagog widzi w nich przede wszystkim osoby, posiadające wiele różnych cech, a między innymi 

także i tę przypadłość, którą jest niepełnosprawność. (3) Poprzez swoje zaangażowanie pedagog ma 

szansę nie tylko okazywać pomoc potrzebującym, ale i realizować wartości wyższe, których 

promowanie Papież nazywa promowaniem kultury życia. (4) Pedagog chrześcijański poprzez swoją 

postawę w pracy z niepełnosprawnymi i cierpiącymi świadczy o przynależności do Chrystusa i 

dzieli się Dobrą Nowiną z osobami na rzecz których pracuje. (5) Pedagog świadczy pomoc 

niepełnosprawnym i chorym nie tylko przez bezpośredni kontakt z nimi, ale także poprzez 

włączanie w treści wychowawcze przekazywane dzieciom i młodzieży idei pomocy cierpiącym. (6) 

Ojciec Święty ukazuje, iż wobec cierpienia i niepełnosprawności należy także przyznać się do 

uczuć wzruszenia i niepewności, umieć zachować pokorę, przyjznać, że stoimy wobec tajemnicy, 

której nie jesteśmy w stanie do końca nigdy zrozumieć.

W kolejnych częściach artykułu omówione zostaną zasygnalizowane powyżej zagadnienia. 

1.  Pedagog jest obecny
Choroba i niepełnosprawność nie są sytuacjami pociągającymi człowieka, atrakcyjnymi. Często 



wobec perspektywy kontaktu z osobą doświadczoną niepełnosprawnością przeżywamy uczucia 

takie jak zażenowanie i niezręczność, poczucie braku słów dla wyrażenia naszego współczucia czy 

wsparcia, chęć ucieczki a nawet panikę. Jeżeli mamy możliwość wyboru, często świadomie 

unikamy kontaktu z osobą niepełnosprawną czy jej najbliższymi. Nauczanie Ojca Świętego jest w 

kwestii nawiązywania kontaktu z osoba chorą i niepełnosprawną jednoznaczne: pedagog 

chrześcijański to ktoś, kto nie obawia się kontaktu z osobą chorą i niepełnosprawną, ale zawsze jest 

tam, gdzie jego obecność może być dla potrzebujących pomocy wsparciem. Dla Jana Pawła II 

fundamentem naszej pomocy chorym i niepełnosprawnym jest więc szczera chęć i wola podjęcia 

kontaktu z tą osobą, autentyczna i aktywna wobec niej obecność. Osoba ludzka może być 

scharakteryzowana przede wszystkim jako byt nawiązujący relacje z innymi[5], stąd nasza 

obecność przy chorym i niepełnosprawnym nie jest biernym trwaniem, ale jest jednocześnie czasem 

budowania relacji. Papież przywołuje jako wzór postać Jezusa, który wielokrotnie pomagał chorym, 

oraz postać Dobrego Samarytanina z Mateuszowej przypowieści.

Chrystus w Ewangelii jest wzorem dla wszystkich służących chorym, uzdrawiających, 

leczących, pomagających. Znamienne jest tutaj rozważanie przygotowane przez Ojca Świętego w 

czasie IV pielgrzymki do Polski. Papież uczynił przedmiotem rozważań w trakcie homilii w 

Gdańsku postać Jezusa, który wzywany jest przez setnika, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Po 

zacytowaniu Chrystusowego stwierdzenia wypowiedzianego w odczytanej wcześniej Ewangelii, 

Przyjdę i uzdrowię go, Jan Paweł II stwierdził, że  nasza postawa powinna być identyczna, nawet 

jeśli onieśmiela nas czy przeraża fakt, że nie mamy mocy, środków czy umiejętności, by tę osobę 

uzdrowić: Ważne jest, żeby przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może nawet bardziej  

jeszcze niż uzdrowienia, potrzebuje on człowieka, ludzkiego serca, ludzkiej solidarności[6].  W 

takiej chwili należy mieć przed oczyma osobę Chrystusa, który wobec zasygnalizowanej potrzeby 

nie pozostaje bierny[7], ale mówi: "przyjdę". To "przyjdę" oznaczą chęć podjęcia się zadania, której 

towarzyszy także radość z powodu możliwości dawania daru z siebie: "przyjdę", czyli będę miał  

wolę, gotowość, a także radość z niesienia pomocy cierpiącemu, z tego zatrzymania się przy 

cierpieniu człowieka, z owej wrażliwości, wzruszenia i przejęcia cudzym cierpieniem i  

"samarytańskiego daru z siebie samego", tak bardzo potrzebnego człowiekowi choremu[8].

Przykładem służy tu także Dobry Samarytanin z Ewangelii. W przeciwieństwie do kapłana i lewity, 

z których każdy zobaczył rannego człowieka i minął go, Samarytanin "wzruszył się głęboko: 

podszedł do niego i opatrzył mu rany". Papież poucza, że Samarytaninem może być każdy, kto się  

zatrzymuje, aby zatroszczyć się o tych, którzy cierpią[9]. Nie wolno "przechodzić obok" ludzi  

dotkniętych chorobą. Trzeba się zatrzymać, pochylić nad ich chorobą i ofiarnie wziąć na siebie  

część jej brzemienia i trudności jakie niesie ze sobą[10]. Papież zachęca, by owo zatrzymanie się 



nie było tylko ciekawością, ale wewnętrzną dyspozycją serca[11], dzięki której jesteśmy skłonni 

okazać  niepełnosprawnym i cierpiącym nie tylko opiekę, ale i miłość[12], której wyrazem jest 

szacunek, zrozumienie, akceptacja, dobroć, współczucie i bezinteresowność[13], posługę tę 

winniśmy pełnić w duchu służby i z prostotą[14].

2.  Spotkanie pedagoga z osobą niepełnosprawną i chorą jako 
spotkanie osób 

Broniąc prawa każdego człowieka od momentu poczęcia do momentu naturalnej śmierci Jan Paweł 

II wielokrotnie zwraca naszą uwagę na fakt, że niezależnie od swojej choroby czy 

niepełnosprawności, każda z osób dotkniętych tymi przypadłościami jest w absolutnie pełny i 

niepodważalny sposób osobą: Istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulegają 

zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet ciężko chory 

lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze pozostaje człowiekiem, 

nigdy zaś nie stanie się "rośliną" czy "zwierzęciem"[15].  

Takie rozumienie sytuacji bytowej osoby niepełnosprawnej powoduje, że pedagogiczna relacja z nią 

nie koncentruje się tylko i wyłącznie na chorobie, niepełnosprawności, deficycie, braku czy 

dysfunkcji. Pedagog podejmuje się pracy z osobą z niepełnosprawnością w sposób integralny[16], 

troszczy się o dobrostan fizyczny, psychiczny i duchowy osoby niepełnosprawnej[17]. Podobnie jak 

czyni to Papież, winien przede wszystkim zachęcać osoby niepełnosprawne aby odpowiedziały one 

na swoje ludzkie i chrześcijańskie powołanie. Niepełnosprawność czy choroba upośledzają 

wprawdzie człowiecze ciało lub psychikę, ale nie należy ich łączyć z niepełnosprawnością 

duchową. Jan Paweł II zauważa, że osoby niepełnosprawne często właśnie przeżywana 

niepełnosprawność przyczynia się do duchowego wzrostu: Dla was, których członki są czasem 

bardzo słabe, bezsilne, nie możecie o własnych siłach chodzić, radzić sobie - dla was pozostaje 

jeszcze ten najgłębszy wymiar człowieczeństwa: wasz ludzki duch![18]. Wyrazem "sprawności" 

ducha jest przyjęcie niepełnosprawności czy choroby jako daru i życie w dziękczynieniu za ten dar: 

osoby niepełnosprawne są dowodem na to, że pomimo inwalidztwa można żyć szczęśliwie[19] a w 

sytuacjach w których medycyna nie może już pomóc, ważne jest, aby w takich sytuacjach chory 

potrafił przyjąć z pogodą ducha swą ludzką kondycję[20]. W perspektywie Bożej miłości 

skierowanej szczególnie ku chorym i niepełnosprawnym, co Papież wielokrotnie podkreśla (Ci 

zwłaszcza, których ciało lub dusza są upośledzone, mogą się uważać za przyjaciół Boga, 

szczególnie przez niego umiłowanych[21];  To, co ludziom wydaje się słabe i ułomne, dla Boga jest  

przedmiotem szczególnej miłości i upodobania[22]; Wasza sytuacja jest uprzywilejowana. Wy macie 

większe niejako prawo do Chrystusa[23]), jest to zadanie możliwe do realizacji.



Integralne pojmowanie wychowania i pracy pedagogicznej z osobą z niepełnosprawnością wymaga 

tego, by w pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi, także tymi z niepełnosprawnością  

intelektualną dbać o budzenie w nich potrzeby rozwoju duchowego[24] i pomagać im w 

realizowaniu powołania do świętości: Także jako ludzie upośledzeni możecie być świętymi,  

możecie wszyscy osiągnąć ten wielki cel, który Bóg przeznaczył każdemu człowiekowi jako swojemu 

umiłowanemu stworzeniu[25]. Spotykając się z chorymi i niepełnosprawnymi Papież nie tylko 

współ-przeżywa ich cierpienie, ale staje ponad nim, stawia przed osobami chorymi i 

niepełnosprawnymi nowe cele, które mogą realizować dzięki swoim ułomnościom. Papież 

przypomina więc, że realizując powołanie do świętości, osoby chore są dla nas wzorem i 

przypomnieniem: Możecie być źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych, którzy 

swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy obrażają  Boga posługując się swoim zdrowiem  i swoimi 

siłami Wy jesteście dla nich ... nawróceniem[26]. Według Ojca Świętego osoby niepełnosprawne i 

chore są więc powołane, aby służyć innym, a nie zamykać się w swoim cierpieniu. Wydaje się, że 

jest to szczególnie cenne, jeśli w kontakcie z nimi pedagog umie pobudzić ich aktywność, ukazać 

miejsce w strukturze społecznej, gdzie ich obecność jest potrzebna, oczekiwana. Papież mówił o 

tym dobitnie w przemówieniu z okazji jubileuszu osób niepełnosprawnych: Inwalidztwo oznacza 

nie tylko potrzebę pomocy, ale jest także bodźcem i wezwaniem. Oczywiście jest także prośbą o 

pomoc, ale jeszcze bardziej  jest prowokacją dla egoizmów indywidualnych i zbiorowych, 

wezwaniem do poszukiwania wciąż nowych form braterstwa. Przez to, kim jesteście, ukazujecie 

złudną wizję życia, której jedyne wartości to zaspokojenie potrzeb, zachowanie pozorów, pośpiech i  

skuteczność[27].

Słusznym jest więc postrzeganie osób niepełnosprawnych i chorych jako tych, które swoją 

obecnością uświadamiają nam prawdę o kruchości naszego życia i zdrowia, a także o niezbędności 

stałej obecności wokół nas innych osób. Wydaje się, że w kontakcie z osobą niepełnosprawną 

pedagog szczególnie wyraźnie doświadcza tego, że jest komuś potrzebny. To doświadczenie jest 

często bardzo znaczącym przeżyciem dla młodych ludzi, podstawą wyboru  kierunku kształcenia i 

źródłem ogromnej satysfakcji z pracy zawodowej. Ojciec Święty zauważa także, że nie tylko my 

jesteśmy potrzebni osobom niepełnosprawne i chorym, ale i my sami wiele zyskujemy dzięki 

kontaktom z nimi: Ludzie chorzy i starzy, upośledzeni, potrzebujący opieki pokazują nam w sposób 

szczególny, jak bardzo jesteśmy zdani na siebie nawzajem i jak głęboko ze sobą związani.  

Wymagają naszej solidarności i naszej miłości bliźniego, posuniętej do ostateczności. W każdym 

przypadku choroba i cierpienie są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi chorych  - choć zabrzmi to  

może paradoksalnie - byłby światem uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o 

doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości[28].



Opieka nad osoba niepełnosprawną to nie tylko poświęcenie, dar z siebie - to proces twórczy, 

ubogacający zarówno tego, kto troskę daje jak i ją odbiera. Miłość miłosierna[29] we wzajemnych 

stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy procesem jednostronnym[30]. Okazując 

miłosierdzie, okazuję je samemu Chrystusowi, co wymaga oczyszczenia naszych działań i ich 

intencji. Tylko wówczas jest ono aktem miłości  miłosiernej, gdy świadcząc je, żywimy głębokie 

poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy je od nas przyjmują. Miłość i  

miłosierdzie sprawia, że ludzie spotykają się ze sobą  w samym tym dobru, jakim jest człowiek z  

właściwa mu godnością. Miłość ta jest łaskawa i cierpliwa, wyzwala tkliwość i czułość[31]. 

Ojciec Święty zauważa także konieczność troski o pozamedyczne aspekty kondycji osoby z 

niepełnosprawnością: Choć należy chronić wasze prawa obywatelskie, społeczne i duchowe, 

jeszcze ważniejsza jest troska o zachowanie relacji międzyludzkich: relacji pomocy, przyjaźni i  

solidarności. Oto dlaczego należy popierać formy leczenia i rehabilitacji, które kierują się 

integralną wizją człowieka[32]. Stąd zadaniem dla nas jest nie rehabilitować, usprawniać, 

prowadzić terapię, ale przede wszystkim: towarzyszyć chorym i ich rodzinom, aby nigdy nie czuli  

się zepchnięci na margines[33], a w sytuacji braku rodziny tworzyć dla osób z niepełnosprawnością 

środowiska wzorowane na rodzinie[34]. Ojciec Święty przywołuje tutaj postać Jezusa, który uczy, 

że opiekować się chorym to nie tylko leczyć jego ciało, ale czynić wszystko co możliwe, aby na 

powrót włączyć go w życie społeczeństwa. Uzdrawiać to przywracać na łono społeczeństwa[35].  

Sprawić, aby nie brakowało i wsparcia duchowego, które pozwoli chorym z wiarą przeżywać swoją 

trudną sytuację[36].

3. Spotkanie z osobą z niepełnosprawnością tworzeniem 

kultury życia[37]

Papieskie wezwanie do budowania cywilizacji życia jest odpowiedzią na wnioski wypływające z 

głębokiej analizy problemów i zagrożeń dzisiejszego świata. Papież pisze: Nasza cywilizacja winna 

uświadomić samej sobie, że (...) z wielu względów jest cywilizacją chorą i źródłem głębokich 

schorzeń człowieka[38]. Symptomy tej choroby to egoizm, indywidualistyczny utylitaryzm, negacja 

i obojętność wobec transcendentnego przeznaczenia człowieka, kryzys wartości duchowych i 

moralnych[39]. Działania podejmowane przez chrześcijan służą procesowi humanizacji, budowaniu 

drogi "cywilizacji miłości"[40], której fundamentem jest uznanie wartości osoby ludzkiej, każdego 

człowieka. Przyjęcie ewangelii budzi w nas postawę solidarności i szacunek dla innych, niezależnie 

od płci, koloru skóry sprawności czy niepełnosprawności. Ojciec Święty pisze o tym dobitnie w  

Orędziu na X Światowy Dzień Chorego wskazując na fakt, że naśladowanie Chrystusa w zakresie 



służby chorym bliźnim jest jednoznaczne z opowiadaniem się za kulturą życia, co oznacza obronę 

każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci[41]. Papież jednocześnie wyraża 

przekonanie, że instytucje ochrony zdrowia ciągle pełnić będą tak rozumianą posługę względem 

chorych, utrwalając obecność tej właśnie kultury życia w świecie[42]. Papież zwracał już wcześniej 

uwagę na ten fenomen: w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski, kiedy to w trakcie spotkania z 

chorymi w Gdańsku powiedział: Opieka nad ludźmi niesprawnymi i starymi, opieka nad ludźmi  

chorymi psychicznie - te dziedziny są bardziej niż jakakolwiek dziedzina życia społecznego 

miernikiem kultury społeczeństwa i państwa[43], zaś  w liście Salvifici doloris dostrzegł, że 

współczesna medycyna dysponuje metodami dokładniejszego, bardziej uważnego, umiejętnego i 

wnikliwego rozpoznawania potrzeb osób chorych co sprawia, że przypowieść o Miłosiernym 

Samarytaninie stała się jednym z istotnych składników ogólnoludzkiej kultury moralnej i  

cywilizacji[44]. Tę kulturę życia należy współtworzyć razem z chorymi: Chorzy mogą swoim 

przykładem wnieść cenny wkład w ewangelizację kultury, która skłonna jest dziś odsuwać od siebie 

doświadczenie cierpienia, przez co nie potrafi dostrzec jego głębokiego sensu i ukrytych w nim 

bodźców do osobowego i chrześcijańskiego rozwoju[45]. Tworzenie tak rozumianej kultury życia 

stanowi przeciwwagę do wszechobecnej kultury zobojętnienia[46], kultury śmierci[47]. 

Elementem tworzenia nowej kultury, przy szacunku wyrażanym dla cierpienia, 

niepełnosprawności i choroby jest także promowanie zdrowia. Papież ukazuje jako wzór Jezusa, 

który uzdrawia, troszczy się o zdrowie innych. Opisuje Jezusa jako Tego, który promował zdrowie, 

szerzył zdrowie wokół siebie[48], dokonując tego nie tylko poprzez uzdrowienia ciała, ale bycie z 

innymi w relacjach pełnych ludzkich uczuć, które pozwalały mu rozumieć innych, okazywać im 

współczucie i nieść pociechę, łączyć harmonijnie czułą dobroć i moc. Jezus wzruszał się pięknem 

przyrody i był wrażliwy na ludzkie cierpienie[49]. 

Papież zauważa jednak również, że współcześnie w sposób bardzo wyrazisty podkreśla się wartość 

zdrowia, konieczność dbania o nie i jego ochrony. A zdrowie jest wartością relatywną: należy o nie 

dbać, ale pamiętać przy tym o konieczności całościowego, a więc także duchowego dobra osoby. 

Niestety, czasem troska o zdrowie prowadzi to do kultu ciała i nieumiarkowanej potrzeby bycia 

zdrowym i sprawnym: prowadzi to do nowych form dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 

chorych czy starych[50]. 

Papież zachęca więc do troski o zdrowie godne człowieka, czyli dążenie do  pełniejszej harmonii i  

do zdrowej równowagi na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej[51]. Wyraża 

także przekonanie, że najgłębszym pragnieniem człowieka jest nie tylko dobre samopoczucie 

fizyczne i psychiczne, ale pragnieniem człowieka jest dążenie do zbawienia,  które wyraża się w 

pełnej harmonii z Bogiem, z samym sobą oraz z ludzkością[52]



 

4. Spotkanie z osobą z niepełnosprawnością świadczeniem o  
Ewangelii 

Praca pedagogiczna z chorymi i niepełnosprawnymi to zdaniem Papieża nie tylko działanie 

na wskroś humanitarne, ale czerpiące swą inspirację z Ewangelii: Przebywać z wami, służyć wam z 

miłością i kompetentnie - to nie tylko działalność humanitarna i socjalna, ale nade wszystko praca 

wybitnie ewangeliczna[53]. Pedagog, dla którego wzorem w codzienności jest Chrystus, wiedząc, 

że wiara w Niego może być dla chorych i niepełnosprawnych pocieszeniem i umocnieniem, nie 

unika sytuacji w której może wyznawać wobec nich swą wiarę, wiarę, która pomaga przyjąć i 

zrozumieć cierpienie: Kryzys wiary, widoczny zwłaszcza w społeczeństwach zsekularyzowanych,  

staje się jeszcze jedną poważną przyczyną cierpienia, ponieważ odbiera człowiekowi umiejętność 

dostrzegania zbawczego sensu cierpienia i pozbawia go pociechy płynącej z eschatologicznej  

nadziei[54]. Papież dobitnie podkreśla znaczenie tego, by refleksja nad zagadnieniami związanymi 

ze zdrowiem, chorobą i cierpieniem prowadzona była w takiej właśnie perspektywie, której punktem 

odniesienia jest koncepcja osoby ludzkiej oraz jej losu zgodna ze zbawczym planem Boga[55]. 

Chrystus w Ewangelii jest nie tylko tym który uzdrawia. On też mówi: "Byłem chory" (Mt 

25, 34 - 40) - przebywając z niepełnosprawnymi, przebywam z Chrystusem, który powiedział: 

wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40). 

Papież parafrazuje te słowa mówiąc Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego ... bo byłem chory, a  

odwiedzaliście mnie - byłem upośledzony i przyszliście mi z pomocą (Mt 25, 34 - 36)[56]. Pracujący 

z chorymi i niepełnosprawnymi słudzy życia[57] sami często potrzebują umocnienia. Z pomocą 

przychodzi tu ponownie wiara w Chrystusa: Wierzący wie, że może liczyć na moc Boga Stwórcy,  

Chrystusa zmartwychwstałego i Ducha Ożywiciela. Ta perspektywa nadaje sens pracy tych, którzy 

na rozmaite sposoby z miłością zajmują się chorymi i cierpiącymi. 

Pedagog chrześcijański, jako członek Kościoła, który od wieków idzie do chorych i cierpiących, 

niosąc im otuchę i nadzieję[58], w relacji z osobą niepełnosprawną w szczególny sposób realizuje 

swoje posłanie członka Kościoła. Postawa Kościoła wobec chorych i cierpiących kształtowana jest 

przez ściśle określoną i wszechstronną wizję człowieka, stworzonego na obraz Boży, obdarzonego 

przez Boga godnością i niezbywalnymi prawami[59] "Kościół, który wyrasta z tajemnicy odkupienia 

w krzyżu Chrystusa winien w szczególny sposób szukać spotkania z człowiekiem na drodze jego 

cierpienia" [60]. Ta działalność Kościoła różni się od filantropii czy świeckiej dobroczynności: Jest 

to działanie motywowane współczuciem i troską, które każą otoczyć chorych opieką i ofiarnie im 

służyć. Wymaga to bezinteresownego daru z siebie złożonego innym, zwłaszcza cierpiącym[61]. 



Ojciec Święty pisze o tym w następujących słowach:  Dopiero wtedy, gdy chorzy nie są już zdolni  

do zauważania okazywanej im pomocy i kiedy już nie mogą przyjmować jej z wdzięcznością,  

okazuje się, jak dalece nasza miłość służebna wymaga zaparcia się siebie i gotowości do 

poświęceń[62].

Ojciec Święty zauważa także, że posługę wobec chorych i niepełnosprawnych należy świadczyć w 

duchu chrześcijańskim nie tylko w domach. Członkowie Kościoła, głoszący chrześcijańską naukę o 

sensie cierpienia i niepełnosprawności, są potrzebni także w instytucjach działających na rzecz 

chorych i niepełnosprawnych: Ważne jest, aby nigdy nie zabrakło w tych instytucjach wyrazistej i  

kompetentnej obecności osób wierzących[63]. Chrześcijanie pracujący zawodowo w tej dziedzinie  

są powołani, aby dawać świadectwo o swoich przekonaniach etycznych[64]

Świadczenie o przynależności do Chrystusa w trakcie pracy z cierpiącymi przyjmuje także formę 

modlitwy za powierzone nam osoby chore i niepełnosprawne. Wezwanie to realizowane może 

też być poprzez modlitwę, modlitwę nie tylko o uzdrowienie, wyleczenie, ale i o różne dary 

duchowe. Ojciec Święty wielokrotnie i w różnych miejscach powtarzała, że codziennie modli się za 

chorych, prosząc o łaskę światła, o łaskę mocy ducha w cierpieniu, abyście nie upadli w sercu,  

abyście sami widzieli sens cierpienia [65]. Prosi też o to, by miłość Boga do człowieka udzieliła się 

ich świadomości, aby okazała się potężniejsza od cierpienia[66], aby zdobyli oni  umiejętność 

pełnego utożsamienia własnych cierpień z cierpieniami Chrystusa, a także odkrywania motywów 

płynących z wiary, które pomagają nam zrozumieć sens ludzkiego cierpienia [67].

6. Spotkanie jako doświadczanie wzruszenia i niepewności
Papież, nauczający o cierpieniu i sam cierpiący, nie obawia się jednakże wyznać, że cierpienie 

onieśmiela go, wzrusza, pozostaje tajemnicą. W rozmowie z Andre Frossardem Ojciec Święty 

dzieli się następująca refleksją: Wiem z własnego doświadczenia, (...) z okresu mojej młodości, że 

cierpienie ludzkie przede wszystkim mnie onieśmielało[68].  Także w czasie spotkań z chorymi 

Papież podkreśla, że dominujących jego uczuciem w takich sytuacjach jest wzruszenie: Pragnę 

wyrazić moje głębokie wzruszenie ze spotkania [...]: poprosiliście bowiem chorych i to w znacznej  

mierze chorą młodzież. Mówię "wzruszenie", bo spotkanie z chorymi zawsze niesie z sobą głębokie 

wzruszenie, wzruszenie wręcz niewyobrażalne. Ale nie jest to tylko ludzkie wzruszenie, wzruszenie  

cierpieniem człowieka. Jest to wzruszenie chrześcijańskie, ewangeliczne - powiedziałbym : wręcz 

mistyczne[69]. Analizując źródła tego wzruszenia i próbując je wytłumaczyć, Ojciec Święty 

przywołuje ponownie postać Jezusa, który nie ukrywał wzruszenia w kontaktach z cierpiącymi, 

okazywał swój smutek i ból: Jeżeli Chrystus, znawca wnętrza ludzkiego, podkreśla owo wzruszenie,  

to znaczy, że jest ono również ważne dla całej naszej postawy wobec cudzego cierpienia. Papież nie 



staje przed nami jako ten, który potrafi cierpienie wyjaśnić: z jego tekstów przebija wyraźnie 

przekonanie o tajemniczości cierpienia. Jednocześnie to wzruszenie, choć nie jest konkretną i 

wymierna formą pomocy, uznawane jest przez Papieża za wartościową, godną pielęgnacji cechę: 

Trzeba więc w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca, która świadczy o współczuciu z  

cierpiącym. Czasem owo współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem naszej miłości i  

solidarności z cierpiącym człowiekiem[70]

Ojciec Święty nie ukrywa również tego, że niejednokrotnie w obliczu cierpienia i 

niepełnosprawności stajemy niezdolni do wypowiedzenia słowa pociechy czy pokrzepienia:  

Zawsze spotkanie z wami było i jest dla mnie źródłem głębokiego poruszenia ducha. Czułem i czuję,  

jak niewystarczające jest każde słowo, które mógłbym wypowiedzieć, w którym mógłbym przekazać 

moje ludzkie współczucie [71]. Papież jednak nie rezygnuje z rozmowy z chorymi, kontynuuje ją 

mimo świadomości ograniczenia możliwości wytłumaczenia, wyjaśnienia: Niech to będzie dla was 

pociechą, nie tylko pociecha zdawkową, bo naprawdę trudno jest znaleźć zdawkowa pociechę dla 

ludzkiego cierpienia. Ona nawet może być czasem bolesna i obraźliwa[72]. 

Kolejną trudność w kontaktach z chorymi i niepełnosprawnymi Papież upatruje w fakcie 

niemożności znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie dana osoba dotknięta została 

cierpieniem. Taki niepokój pojawia się zwłaszcza we wcześniejszych tekstach Papieża, kiedy 

jeszcze nie był osoba tak bardzo schorowana. Te słowa stanowić mogę słowa wsparcia dla młodych 

pedagogów, którzy nie mogą dzielić z niepełnosprawnymi czy chorymi doświadczenia niemocy i 

cierpienia: Trudno mi było przez pewien czas zbliżyć się do cierpiących, gdyż odczuwałem jakby 

wyrzut, że oni cierpią, podczas gdy ja jestem od tego cierpienia wolny. Prócz tego czułem się 

skrępowany, uważając, że wszystko, co mogłem im powiedzieć, nie ma pokrycia po prostu dlatego,  

że to oni cierpią, a nie ja[73]. Papież radzi, by nie uciekać od tych pytań: są one wyrazem naszej 

solidarności z osobami cierpiącymi[74]. Niezależnie od rodzaju naszych osobistych doświadczeń 

możliwy jest głęboki kontakt z osobą niepełnosprawną, mimo różnorodności doświadczeń. Papież 

wspomina, w jaki sposób dokonało się to w jego życiu: Muszę dodać, że ów okres dominującego 

onieśmielenia przeszedł przede wszystkim dlatego, że dopomogli mi  tym sami cierpiący.(...)  

Szczytem moich doświadczeń w tej dziedzinie było, gdy raz usłyszałem z ust człowieka, którego stan 

obiektywnie był bardzo ciężki, takie wyznanie: "Ksiądz nie wie, jak bardzo jestem szczęśliwy"...  

[75].

5. Pedagog  wychowuje innych do umiłowania pracy z 
chorymi i niepełnosprawnymi
Pedagog wchodzi w relacje z osobami chorymi i niepełnosprawnymi nie tylko wtedy, kiedy 



bezpośrednio z nimi spotyka się, pracuje, przebywa. Jako osoba zajmująca się wychowywaniem, 

poprzez swoje słowa i własną postawę kształtuje wiedzę, umiejętności i postawy  innych, swoich 

wychowanków, w stosunku do osób dotkniętych chorobą i niepełnosprawnością. Na konieczność 

podejmowania także tego zadania zwraca w swoich wypowiedziach uwagę Ojciec Święty, 

podkreślając, że należy dbać o rozbudzenie  i pogłębienie wrażliwości na bliźniego i jego 

cierpienie[76]. Papież zwraca uwagę, że postawa taka kształtowana powinna być zarówno w 

rodzinie jak i w szkole i innych instytucjach wychowawczych. Wskazuje po raz kolejny na przykład 

Dobrego Samarytanina, który uczy, że człowiek musi poczuć się niejako w pierwszej osobie  

powołany do świadczenia miłości w cierpieniu[77].

Wpatrując się w postać Samarytanina z Ewangelii Ojciec Święty zauważa jednak, że nie 

poprzestaje on tylko na współczuciu rannemu podróżnikowi, ale pomaga mu w konkretny i 

kompetentny sposób. Papież więc precyzuje: Miłosiernym Samarytaninem jest więc ostatecznie 

ten, kto świadczy pomoc w cierpieniu, pomoc, o ile możności, skuteczną, to człowiek zdolny do daru 

z siebie samego[78]. Wcielając więc w życie papieskie nauczanie pedagog nie powinien 

poprzestawać tylko na uczeniu rozumienia cierpiących, empatii czy kształtowaniu właściwej 

postawy wobec niepełnosprawności i osób nią dotkniętych. Być więc pedagogiem to uczyć się 

samemu i przekazywać innym wiedzę i umiejętności o najwłaściwszych i najefektywniejszych  

metodach pomocy terapeutycznej osobom chorym i niepełnosprawnym.

 

W artykule zostały zebrane i poddane analizie wypowiedzi Ojca Świętego zawierające wskazówki, 
jakie zasady powinny wyznaczać charakter relacji między osobą niepełnosprawną i chorą a 
pomagającym jej pedagogiem. Za najważniejsze wymiary tej relacji uznano fakt bezinteresownej 
decyzji o zaoferowaniu osobie chorej naszej obecności i traktowanie relacji z nią jako głębokiej i 
wielowymiarowej relacji interpersonalnej, a nie tylko relacji pomocowej. Za ważny wymiar tej 
relacji uznano także to, że praca pedagoga chrześcijańskiego jest czymś zasadniczo różnym od 
filantropii czy terapii: jest bowiem relacją, dla której wzorem są relacje Jezusa z ludźmi 
potrzebującymi pomocy, a umocnieniem dla tych relacji jest nasza świadomość trwania w Kościele, 
który za jedno ze swoich ważniejszych zadań uznaje pomoc potrzebującym. Ważnym 
uzupełnieniem jest także zwrócenie uwagi na fakt, że pedagog nie jest osobą umiejącą wytłumaczyć 
fenomen cierpienia dotykającego chorych i niepełnosprawnych: są sytuacje, kiedy milczy w 
postawie szacunku, ale i bezradności. Wskazano także na fakt, że pedagog działa na rzecz osób 
niepełnosprawnych nie tylko wtedy, gdy przebywa z nimi bezpośrednio: jest także powołany do 
wychowywania innych w duchu kompetentnej służby potrzebującym.

Zebrany materiał stanowi zapewne jedynie skromną część tego, co można powiedzieć na temat 

nauczania Jana Pawła II o cierpieniu, chorobie i niepełnosprawności, tematyka ta jest i zapewne 

będzie przedmiotem wielu jeszcze analiz. Zakończeniem tej analizy niech zostaną jednak słowa 

Ojca Świętego wypowiedziane do niepełnosprawnych i osób im towarzyszących w dniu Jubileuszu 

Niepełnosprawnych: Dzięki Tobie niepełnosprawność nie jest ostatnim słowem w życiu. Ostatnim 

słowem jest miłość, Twoja miłość, która nadaje sens życiu[79].
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