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DUSZPASTERSTWO NIEPE?NOSPRAWNYCH

W DIECEZJI

Mianem niepeGnosprawnych określane s Qa osoby maj Qace ograniczenia unie-

mozWliwiaj Qace normalne funkcjonowanie w zWyciu spoGecznym i religijnym1.

Ograniczenia te mog Qa być trojakie. Pierwsza ich grupa to ograniczenia senso-

ryczne. Dotycz Qa one najczeQściej uszkodzenia w obreQbie zmysGu wzroku i sGu-

chu, jak równiezW mog Qa one wysteQpować w obu tych zmysGach. Kolejna grupa

ograniczeń to ograniczenia w aparacie ruchowym, obejmuj Qaca uszkodzenia

kończyn i innych czeQści ciaGa, uniemozWliwiaj Qace prawidGowe poruszanie sieQ.

Inna grupa ograniczeń dotyczy sfery psychicznej czGowieka. Ograniczenia

mog Qa być wrodzone, wskutek zmian genetycznych, uszkodzeń pGodu lub

komplikacji okoGoporodowych, lub nabyte. Ich etiologia mozWe być rózWnoraka:

przebyte choroby, urazy i inne przyczyny. NiepeGnosprawność mozWe dotykać

czGowieka w rózWnym stopniu, co skutkuje w codziennym jego funkcjonowa-

niu, w procesie ksztaGcenia i wychowania, w zdolności do podjeQcia pracy

zawodowej i w innych dziedzinach zWycia. W zalezWności od momentu zaistnie-

nia niepeGnosprawności w zWyciu czGowieka, wpGywa ona w rózWny sposób na

rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy czGowieka2.

Ograniczenia wynikaj Qace z niepeGnosprawności znajduj Qa odzwierciedlenie w

zWyciu spoGecznym czGowieka. NajczeQściej, w mniejszym lub wieQkszym stopniu,

upośledzaj Qa uczestnictwo czGowieka w rózWnych aspektach zWycia wspólnotowego,
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a w niektórych przypadkach ca=kowicie je uniemozBliwiaj Da. Dotyczy to g=ównie
osób z niepe=nosprawności Da w stopniu g=eDbokim lub ze sprzeDzBon Da niepe=no-
sprawności Da, to znaczy obarczonych wieDcej nizB jednym jej rodzajem. Ogranicze-
nia spowodowane niepe=nosprawności Da skutkuj Da we wszystkich aspektach zBycia
spo=ecznego: kulturalnym, gospodarczym i politycznym. Maj Da one takzBe nega-
tywne nasteDpstwa w zByciu religijnym osób nimi dotknieDtych.

1. OSOBY NIEPERNOSPRAWNE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIORA

Ludzie niepe=nosprawni s Da w pe=ni podmiotami maj Dacymi godność osobo-
w Da. Godność osób niepe=nosprawnych jest niezbywalna i nienaruszalna. Nie
jest ona zalezBna od stopnia niepe=nosprawności; nawet osoby z g=eDbokim
stopniem upośledzenia fizycznego lub intelektualnego nie s Da jej pozbawione.
Godność bowiem nie jest zalezBna od sprawności albo kondycji cz=owieka,
lecz jest cech Da przypisan Da osobie ludzkiej3.

Niezbywalna wartość osoby ludzkiej, któr Da jest godność, znajduje potwier-
dzenie w zbawczym planie Boga wzgleDdem cz=owieka. Bóg powo=uje cz=owie-
ka do istnienia z mi=ości do niego, czyni Dac go istot Da podobn Da sobie. Na obraz
BozBy zosta= stworzony kazBdy cz=owiek; kazBdy tezB nosi w sobie Jego podo-
bieństwo. Na obraz BozBy i z woli BozBej stworzone zosta=y takzBe osoby nie-
pe=nosprawne. Ubytek w sferze zmys=ów, aparatu ruchowego lub ograniczenia
w sferze intelektualnej, nawet te o najwieDkszym stopniu, nie zamazuj Da
w cz=owieku BozBego podobieństwa. ChociazB osoby niepe=nosprawne postrze-
gane s Da niekiedy jako posiadaj Dace pewne „braki” w porównaniu z innymi
i w ocenie niektórych ludzi trudno jest dopatrzeć sieD w nich boskiej doskona-
=ości, to obraz BozBy nie jest w nich w zBaden sposób „zamazany”. PoniewazB
osoby takie s Da w wielu dziedzinach „s=absze” od ludzi sprawnych, s Da przez
Boga w sposób szczególny kochane.

Szczególna mi=ość BozBa, jaka jest udzia=em osób niepe=nosprawnych, nie-
kiedy trudna jest do zauwazBenia przez ludzi stykaj Dacych sieD z nimi. Niepe=no-
sprawność i jej skutki postrzegane s Da jako nieszczeDście cz=owieka. Wielu
ludzi, takzBe chrześcijan, w niepe=nosprawności dostrzega kareD BozB Da za grze-
chy osobiste cz=owieka lub jego bliskich, albo tezB brak BozBego b=ogos=awień-
stwa. CzeDsto swoj Da kondycjeD widz Da tak sami niepe=nosprawni. Istnienie ogra-

3 Por. W. C h u d y. Sens z%ycia a sens trudu. U podstaw rozwaz%ań problemu sensu z%ycia

osób niepe8nosprawnych. W: Osoby niepe8nosprawne w z%yciu spo8eczeństwa i Kościo8a. Red.
A. Bartoszek, D. Sitko. Tarnów: Biblos 2003 s. 37-43.
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niczeń odczytuj @a oni jako oznake@ zapomnienia przez Boga lub gorszego trak-

towania nizM innych ludzi. Takie postrzeganie wPasnej niesprawności prowadzi

do buntu przeciw Bogu4.

Przyjście na świat czPowieka obarczonego niepePn @a sprawności @a lub nabycie

niesprawności w ci @agu jego zMycia oznacza, zMe Bóg ma wobec niego szczególny

plan. KazMdy czPowiek obdarzony jest przez Boga powoPaniem, które wskazuje na

jego miejsce w czasie i przestrzeni. Bóg powoPuje czPowieka do wspóPpracy ze

sob @a, zapraszaj @ac go do wypePnienia indywidualnej, jemu wPaściwej roli w świe-

cie i w spoPeczeństwie. W takim rozumieniu powoPania czPowieka jego niepePno-

sprawność jawi sie@ nie jako kara BozMa i nieszcze@ście czPowieka, ale jako specjal-

ny dar jemu dany, oznaczaj @acy zaproszenie przez Boga do szczególnej wspóPpra-

cy. Dar niepePnosprawności w porównaniu z innymi darami jest trudniejszy do

przyje@cia, a powoPanie czPowieka niepePnosprawnego trudniejsze do zrealizowa-

nia5. NalezMy jednak pamie@tać, zMe Bóg obdarzaj @ac czPowieka powoPaniem udziela

mu jednocześnie wszelkich pomocy do jego zrealizowania. Dar taki jest jedno-

cześnie wezwaniem wspólnoty ludzkiej i kościelnej, aby pomóc czPowiekowi

obdarzonemu powoPaniem w niepePnosprawności w jego realizacji.

Ludzie niepePnosprawni wraz ze sprawnymi zostali odkupieni przez me@ke@,

śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Stali sie@ nowym stworzeniem i ludem

BozMym, powoPanym do budowania Królestwa BozMego na ziemi, zmierzaj @acym

do osi @agnie@cia pePni zbawienia w rzeczywistości eschatologicznej. Chrystus

oddaP zMycie za ludzi sprawnych i niepePnosprawnych6. Wszyscy zatem wez-

wani s @a do ofiarowania swego zMycia Bogu. Osoby niepePnosprawne zostaPy

zaproszone do szczególnego zP @aczenia wPasnego cierpienia z cierpieniem

Chrystusa. Swego cierpienia nie powinny one postrzegać jako zPa, ale P @acz @ac

je z me@k @a Zbawiciela winny ofiarować za zbawienie innych ludzi. Cierpienie

ofiarowane przez osoby niepePnosprawne ma duzMe znaczenie w oczach Bo-

zMych. Z tego powodu niepePnosprawni powinni ofiarować go zwPaszcza za

ludzi sprawnych fizycznie i psychicznie, ale oddalonych od Boga7.

4 Por. D. K o r n a s - B i e l a. Osoba niepe)nosprawna, chora, cierpi /aca: nauczanie

Jana Paw)a II. W: Rodzina: źród)o z:ycia i szko)a mi)ości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin:

Wydawnictwo KUL 2000 s. 358-360.
5 Por. A. B a r t o s z e k. Niepe)nosprawność osób jako wyzwanie moralne. W: Osoby

niepe)nosprawne w z:yciu spo)eczeństwa i Kościo)a s. 78-79.
6 J a n P a w e P II. Homilia Kośció) jest dla was „gościnnym domem” (Rzym 3.12.

2000). OsRomPol 22:2001 nr 2 s. 43.
7 E. C z a c k a. O cierpieniu. W: Wypisy tyflologiczne. T. 3. Red. C. Gawrysiak. War-

szawa: ATK 1977 s. 94-96.
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Przez sakrament chrztu osoby niepe@nosprawne w@ Baczone s Ba do wspólnoty

Kościo@a. Bez wzgleBdu na czas zaistnienia niepe@nosprawności i jej stopień,

ludzie dotknieBci ni Ba s Ba pe@noprawnymi cz@onkami wspólnoty eklezjalnej. S Ba

oni powo@ani przez to do podmiotowego zaangazKowania sieB w budowanie

komunii kościelnej na miareB swoich mozKliwości8.

Osoby niepe@nosprawne powo@ane s Ba do budowy Kościo@a jako wspólnoty

wiary. Maj Ba prawo do s@uchania s@owa BozKego, by móc nim zKyć, a nasteBpnie

g@osić go innym. Tak, jak osoby sprawne, niepe@nosprawni maj Ba prawo otrzy-

mać ca@y depozyt wiary. Nie mozKna, kieruj Bac sieB litości Ba, pomijać treści

trudnych do zaakceptowania przez osoby z ograniczeniami lub interpretować

ich ze szkod Ba dla autentyczności wyk@adu wiary. Do mozKliwości percepcji

osób niepe@nosprawnych nalezKy dostosować sposób i formy g@oszenia Dobrej

Nowiny. W przepowiadaniu nalezKy uwzgleBdnić mozKliwości percepcji s@ucha-

czy: ich zdolności intelektualne, mozKliwości zapamieBtywania. Trzeba takzKe

mieć na wzgleBdzie ograniczenia sensoryczne adresatów s@owa BozKego: upośle-

dzenie widzenia, s@uchu lub obu tych zmys@ów jednocześnie, bior Bac pod uwa-

geB zarówno stopień ich uszkodzenia, jak stopień zrehabilitowania odbiorców.

NalezKy dostosować do nich formy i metody przepowiadania, dobieraj Bac w@aś-

ciwe, jak równiezK korzystać z odpowiedniej pomocy9. Pomoc tak Ba mog Ba

świadczyć t@umacze jeBzyka migowego, t@umacze „alfabetu do reBki” i inni

specjaliści. W przepowiadaniu do niepe@nosprawnych nalezKy korzystać rów-

niezK z pomocy technicznych, którymi s Ba urz Badzenia wspomagaj Bace s@uch

s@abos@ysz Bacych i wzrok s@abowidz Bacych.

G@osz Bacy s@owo BozKe niepe@nosprawnym nie mog Ba korzystać ze wszystkich

form przepowiadania w takim samym stopniu i zakresie, w jakim korzystaj Ba

w g@oszeniu do ludzi sprawnych. Utrudnienia w poruszaniu sieB, w percepcji

sensorycznej i intelektualnym przyswojeniu treści wykluczaj Ba czeBsto osoby

niepe@nosprawne z uczeBszczania do kościo@a, sali katechetycznej i w inne

miejsca, w których odbywa sieB przepowiadanie oreBdzia zbawczego. Aby s@o-

wo BozKe dotar@o do niepe@nosprawnych, g@osz Bacy powinni wyjść z inicjatyw Ba

do takich osób i dotrzeć do nich w miejscu i w formie dla nich dogodnych.

Z drugiej jednak strony, w celu budowania kościelnej wspólnoty wiary, g@o-

sz Bacy powinni wykorzystać wszelkie dosteBpne środki, aby w@ Baczać osoby

niepe@nosprawne do zKycia wspólnotowego, na miareB ich mozKliwości.

8 Dokument Stolicy Apostolskiej na Mie3dzynarodowy Rok Osób Upośledzonych nr 12. AK

76:1984 z. 1 s. 15.
9 Por. K. P ó @ t o r a k. Duszpasterstwo nies?ysz 3acych. W: Duszpasterstwo specjalne.

Red. R. Kamiński, B. DrozKdzK. Lublin: Atla 2 1998 s. 173-175.
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Osoby niepe<nosprawne powinny być podmiotowo zaangazGowane w g<osze-

nie s<owa BozGego. Świadectwo ich s<owa i zGycia jest cenne zarówno w środo-

wisku ludzi z ograniczeniami, jak w środowisku ludzi sprawnych. WazGne jest

równiezG w< Raczanie osób niepe<nosprawnych, na miareR ich mozGliwości, w po-

moc osobom i zrzeszeniom, których charyzmatem jest g<oszenie Dobrej No-

winy. ZaangazGowanie niepe<nosprawnych wzmacnia si<eR przekazu, a takzGe

s<uzGy ich uświeRceniu i integracji eklezjalnej.

Podobnie nalezGy postrzegać uczestnictwo osób niepe<nosprawnych w Koś-

ciele-wspólnocie kultu. Na mocy sakramentu chrztu maj Ra oni prawo otrzymy-

wać wszystkie dobra duchowe Kościo<a, potrzebne do osobistego uświeRcenia

i budowania Królestwa BozGego10. Maj Ra oni takzGe prawo do aktywnego zaan-

gazGowania w dzie<o uświeRcenia cz<owieka i świata. Szczególnej troski ze

strony wspólnoty wierz Racych wymaga przygotowanie i korzystanie przez

osoby niepe<nosprawne z sakramentów. Ze wzgleRdu na rodzaj, a zw<aszcza

stopień ograniczenia z powazGnymi problemami wi RazGe sieR przygotowanie dzie-

ci niepe<nosprawnych do pierwszej spowiedzi i Komunii świeRtej. W nie-

których wypadkach przygotowanie ma charakter indywidualny. TakzGe korzys-

tanie z tych sakramentów wymaga zaangazGowania dodatkowych osób i środ-

ków, jak równiezG przystosowania przestrzeni liturgicznej do potrzeb i mozGli-

wości osób z ograniczeniami. Nie wszystkie osoby niepe<nosprawne z kolei

zdolne s Ra do przyjeRcia sakramentu ma<zGeństwa; nie s Ra one w mozGności zreali-

zować wszystkie istotne cele ma<zGeńskie. Przygotowanie do ma<zGeństwa osób

niepe<nosprawnych takzGe wymaga dostosowania do ich ograniczeń.

Osoby niepe<nosprawne powo<ane s Ra do pog<eRbiania osobistych wieRzi z Bo-

giem przez modlitweR. Ograniczenia, zw<aszcza fizyczne, czeRsto wp<ywaj Ra na

zwrócenie sieR ludzi niepe<nosprawnych do Boga. Pog<eRbianie ich relacji z Ojcem

wymaga pomocy ze strony wspólnoty kościelnej, poniewazG relacje te mog Ra być

skoncentrowane wokó< cierpienia, którego źród<em jest niepe<na sprawność.

Pomoc cz<onków wspólnoty powinna mieć charakter religijny i psychologiczny.

Modlitwa osób niepe<nosprawnych nie mozGe jednak ograniczać sieR do osobistego

aspektu ich dialogu z Bogiem. NalezGy ukazywać takim ludziom wartość mo-

dlitwy, zw<aszcza po< Raczonej z ofiarowaniem cierpienia, jako środka uświeRcenia

i zbawienia innych. Trzeba wskazywać niepe<nosprawnym na konieczność budo-

wania duchowej wspólnoty z innymi wierz Racymi, opartej na modlitwie, oraz na

potrzebeR modlitwy za ludzi oddalonych od Boga.

10 Por. B. A v e r w a l d. Leben mit geistig Behinderten in christlichen Gemeinden.

Essen: Die blaue Eule 1984 s. 82-87.
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Przez sakrament chrztu osoby niepe@nosprawne uczestnicz Ba w Kościele-

wspólnocie mi@ości. W ci Bagu wieków postrzegano ludzi z ograniczeniami

fizycznymi i psychicznymi przede wszystkim jako adresatów pomocy Kościo-

@a11. Uznaj Bac ich za niezdolnych lub maj Bacych powazMne trudności w samo-

dzielnym funkcjonowaniu otaczano ich opiek Ba, staraj Bac sieB zapewnić im prze-

de wszystkim schronienie i utrzymanie. Bardziej samodzielnych spośród nich

motywowano do pomocy w zdobywaniu środków utrzymania. W mniejszym

stopniu przygotowywano ich do samodzielnego zMycia przez wychowanie

i kszta@cenie12.

Wielu niepe@nosprawnych takzMe wspó@cześnie nie jest zdolnych do samo-

dzielnego funkcjonowania. Wymagaj Ba oni pomocy wyspecjalizowanych pla-

cówek i odpowiednio przygotowanych osób. Pod wzgleBdem zabezpieczenia

materialnego równiezM wielu niepe@nosprawnych wymaga wsparcia instytucji

państwowych i spo@ecznych. W tak Ba pomoc powinna w@ Baczyć sieB równiezM

wspólnota eklezjalna. Potrzebne jest aktywne zaangazMowanie Kościo@a

w wychowanie, kszta@cenie, rehabilitacjeB oraz wsparcie materialne i psychicz-

ne osób niepe@nosprawnych13. Instytucje kościelne powinny wspó@dzia@ać

z organizacjami pracuj Bacymi na rzecz osób z ograniczeniami14. Wspólnota

Kościo@a powinna takzMe nieść konieczn Ba pomoc materialn Ba, zw@aszcza naj-

ubozMszym niepe@nosprawnym i ich rodzinom.

Kośció@ nie mozMe jednak ograniczać dzia@alności na rzecz niepe@nospraw-

nych jedynie do sfery materialnej i edukacyjno-wychowawczej. WazMne

jest d BazMenie do integracji takich ludzi we wspólnocie eklezjalnej i cywil-

nej15. Oznacza to pomoc niepe@nosprawnym w zajeBciu nalezMnego im miejsca

w tych spo@ecznościach i w realizacji ich powo@ania, zgodnie z predyspozy-

cjami i mozMliwościami16.

11 Por. A. D e r e ń. Nowa „wyobraźnia mi-osierdzia” (NMI 49, 50). W: Program dusz-

pasterski na rok 2003/2004. Katowice: KsieBgarnia św. Jacka 2003 s. 201-202.
12 Por. M. G r z y b o w s k i. Kośció- wobec osób niepe-nosprawnych. Aspekty histo-

ryczne. AK 76:1984 z. 1 s. 37-42.
13 Por. H. M a t u s i e w i c z. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i odepchnieGtych

kluczowym aspektem obchodu jubileuszu. W: Program duszpasterski na Wielki Jubileusz Roku

2000. Katowice: KsieBgarnia św. Jacka 1999 s. 289-290.
14 J a n P a w e @ II. Przes@anie Ludzie najs-absi i najbardziej potrzebuj Gacy w zMyciu

spo-eczeństwa (7.01.2004). OsRomPol 25:2004 nr 4 s. 16-17.
15 J a n P a w e @ II. RozwazManie przed modlitw Ba Anio@ Pański Sprawni inaczej (Rzym

3.12.2000). OsRomPol 22:2001 nr 2 s. 44.
16 T e n zM e. Przemówienie Szacunek dla zMycia najs-abszych (Rzym 13.11.2004).

OsRomPol 26:2005 nr 2 s. 40.
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Obecność osób niepe>nosprawnych w Kościele-wspólnocie mi>ości wi HazJe sieH

z ich podmiotowym zaangazJowaniem na rzecz tej wspólnoty i jej cz>onków.

Ludzie z ograniczeniami powinni brać udzia> w dzia>alności pomocowej adreso-

wanej do innych osób, a zw>aszcza cierpi Hacych, chorych i niepe>nosprawnych.

Pos>ugeH tak Ha mog Ha oni realizować indywidualnie, a w wieHkszym zakresie w spo-

sób zorganizowany. Wsparcie ze strony ludzi sprawnych, dzia>alność w ramach

organizacji pomocowych daje szanseH lepszego wykorzystania indywidualnych

predyspozycji osób niepe>nosprawnych w dziele pomocy potrzebuj Hacym.

2. DIECEZJA JAKO MIEJSCE

DUSZPASTERSTWA NIEPE/NOSPRAWNYCH

Diecezja jest to „czeHść Ludu BozJego, powierzona pieczy pasterskiej bisku-

pa i wspó>pracuj Hacych z nim kap>anów, tak by trwaj Hac przy swym pasterzu

i zgromadzona przez niego w Duchu ŚwieHtym przez EwangelieH i EucharystieH,

tworzy>a Kośció> partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i dzia>a

jeden, świeHty, katolicki i apostolski Kośció> Chrystusowy” (DB 11). Z nau-

czania Soboru Watykańskiego II wynika, zJe diecezja jest konkretnym uobec-

nieniem Kościo>a powszechnego i jego reprezentacj Ha. BeHd Hac jego czeHści Ha,

przedstawia jego ca>ość. W diecezji obecny jest ca>y Kośció> Chrystusowy,

poniewazJ g>oszone jest w niej s>owo BozJe, sprawowana jest liturgia i pod

przewodnictwem biskupa realizowana jest pos>uga chrześcijańskiej mi>ości.

Tam kontynuowana jest misja powierzona Kościo>owi przez Chrystusa, dzieHki

której dokonuje sieH dzie>o zbawienia i uświeHcenia cz>owieka oraz budowanie

Królestwa BozJego na ziemi, zd HazJaj Hacego do swego eschatologicznego wype>-

nienia17.

Do podstawowych celów duszpasterstwa w diecezji nalezJy g>oszenie s>owa

BozJego. S>uzJy ono umacnianiu wiary wierz Hacych i nawo>ywaniu do uwierze-

nia dystansuj Hacych sieH od Chrystusa i Kościo>a. Treści Ha przepowiadania

w diecezji jest przede wszystkim Dobra Nowina o zbawieniu dokonanym

przez Jezusa Chrystusa. W jej świetle nalezJy interpretować rzeczywistość

ziemsk Ha, a przede wszystkim prowadzić s>uchaczy do pojmowania w myśl

Kościo>a osoby ludzkiej, jej zJycia i wolności. Podobnie nalezJy uczyć adresa-

17 Por. R. K a m i ń s k i. Urzeczywistnianie sie, Kościo0a dzisiaj. W: Teologia pastoral-

na. T. 1. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 153.
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tów przepowiadania postrzegania i oceniania ma?z@eństwa i rodziny oraz z@ycia

spo?ecznego we wszystkich jego wymiarach (zob. DB 12).

Sobór Watykański II wskazuje biskupom, aby g?oszenie s?owa Boz@ego

dostosowywali do potrzeb s?uchaczy. Powinni oni uwzgleOdniać ich sytuacjeO

z@yciow Oa, a zw?aszcza trudności, jakie przez@ywaj Oa. Ze wzgleOdu na fakt, z@e

czeOść adresatów s?owa Boz@ego napotyka na przeszkody w nawi Oazywaniu

i podtrzymywaniu dialogu zbawczego, obowi Oazkiem biskupów jest zbliz@anie

sieO do nich, szukanie ich i prowadzenie z nimi dialogu. Prowadzenie dialogu

przez biskupów ze wszystkimi adresatami s?owa Boz@ego, a zw?aszcza z maj Oa-

cymi trudności w jego podtrzymywaniu, powinno być nacechowane mi?ości Oa,

pokor Oa, delikatności Oa i roztropności Oa. Dialog ten powinien prowadzić do

pog?eObienia wieOzi mieOdzy s?uchaczami s?owa Boz@ego a biskupem i Kościo?em

(por. DB 13).

W przepowiadaniu nalez@y zwrócić uwageO na zagadnienia szczególnie nie-

pokoj Oace i poruszaj Oace adresatów s?owa Boz@ego. Przekaz kierowany do osób

niepe?nosprawnych powinien zatem zawierać, oprócz oreOdzia zbawienia, takz@e

treści zwi Oazane z ograniczeniami beOd Oacymi udzia?em takich ludzi. Przepowia-

danie Dobrej Nowiny powinno być wzbogacone o wspó?czesne zdobycze nauki,

a zw?aszcza osi OagnieOcia w dziedzinie psychologii, pedagogiki, socjologii, medy-

cyny i innych nauk podejmuj Oacych zagadnienie niepe?nej sprawności.

Zadaniem biskupów jest troska o nauczanie niepe?nosprawnych w kaz@dym

wieku oraz dostosowanie do ich moz@liwości pojmowania form i metod prze-

powiadania. Biskupi powinni korzystać ze wspó?czesnych środków g?oszenia

s?owa Boz@ego, a takz@e wykorzystywać dotychczas istniej Oace. Do ich zadań

nalez@y równiez@ troska o pozyskanie i przygotowanie pomocników w dziele

nauczania (por. DB 14).

„Naznaczeni pe?ni Oa sakramentu kap?aństwa” (KK 26) biskupi s Oa g?ównymi

szafarzami sakramentów świeOtych i modl Oa sieO za powierzony sobie lud. S Oa

oni takz@e „kierownikami, krzewicielami i stróz@ami ca?ego z@ycia liturgicznego

w powierzonym sobie Kościele” (DB 15). Ta dzia?alność biskupów zmierza

do uświeOcenia wierz Oacych. Sobór Watykański II wskazuje, z@e biskupi powinni

nieustannie starać sieO, aby wierz Oacy, przez s?uchanie s?owa Boz@ego, uczest-

nictwo w sakramentach i modlitweO, budowali kościeln Oa wspólnoteO kap?ańsk Oa

(por. DB 15).

Zadaniem biskupów jest troska o wzmoz@enie świeOtości powierzonych im

wiernych, stosownie do ich powo?ania. Trosk Oa t Oa powinni obejmować takz@e

ludzi niepe?nosprawnych. Dzia?alność pasterska biskupów w tym wzgleOdzie,

poparta osobistym świadectwem świeOtości przez „mi?ość, pokoreO i prostoteO
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z5ycia”, zmierza do uświeEcenia nie tylko czeEści ludu Boz5ego w powierzonej

diecezji, ale caNego KościoNa Chrystusowego (DB 15).

Pod kierunkiem biskupa, jako pasterza i ojca powierzonych jego pieczy

wiernych, w diecezji buduje sieE kościelna wspólnota oparta na chrześcijań-

skiej miNości. WedNug nauczania soborowego, biskupi powinni dawać świa-

dectwo miNości i pasterskiej troski o innych, a swoj Ea posNugeE wykonywać

w duchu sNuz5by (DB 16). Maj Ea oni za zadanie uczyć miNości braterskiej po-

wierzonych sobie wiernych, tak aby w sposób świadomy wypeNniali swoje

obowi Eazki i budowali wspólnoteE ludzk Ea i kościeln Ea.

Specjaln Ea trosk Ea w diecezji powinni być objeEci ci, którzy „ze wzgleEdu na

warunki z5ycia nie mog Ea dostatecznie korzystać z ogólnej zwykNej opieki

duszpasterskiej proboszczów lub caNkowicie s Ea jej pozbawieni” (DB 18). Do

takich osób zaliczaj Ea sieE niepeNnosprawni, którzy ze wzgleEdu na ograniczenia

fizyczne i psychiczne nie s Ea w moz5ności w peNni uczestniczyć w z5yciu para-

fialnym. Sobór Watykański II wskazuje, z5e do osób takich nalez5y wyjść

z odpowiednimi metodami duszpasterskimi (DB 18).

W celu zaradzenia duchowym i materialnym oczekiwaniom niepeNnospraw-

nych biskupi powinni dobrze poznać ich potrzeby, z uwzgleEdnieniem kontek-

stu, w jakim z5yj Ea. Jeśli okaz5e sieE to konieczne, biskupi w ich rozeznaniu

winni posiNkować sieE badaniami, zwNaszcza socjologicznymi (DB 16). DogNeEb-

ne poznanie sytuacji i potrzeb osób niepeNnosprawnych umoz5liwia dobór

wNaściwych metod i środków pastoralnych do zaspokojenia ich potrzeb.

Obecność osób niepeNnosprawnych we wspólnocie kościelnej obliguje jej

pasterzy nie tylko do zapewnienia im odpowiednich środków do uświeEcenia

i zbawienia, ale takz5e do podmiotowego angaz5owania ich w z5ycie spoNecz-

ności. Nalez5y umoz5liwić osobom z ograniczeniami, na miareE ich moz5liwości,

wypeNnienie ich powoNania do apostolstwa. Zadaniem biskupów, jak uczy

Vaticanum II, jest uświadamianie tego obowi Eazku ci Eaz5 Eacego na wszystkich

wierz Eacych, jak równiez5 dostosowanie instytucji diecezjalnych i jej wspólnot

do obecności i posNugi niepeNnosprawnych. Nalez5y popierać rozwijanie osobis-

tych charyzmatów przez osoby z obci Eaz5eniami, aby mogNy sNuz5yć nimi wspól-

nocie lokalnej i caNemu KościoNowi (por. DB 17).

Pomoc w realizacji duszpasterstwa niesie biskupowi kuria diecezjalna,

której struktura odpowiada potrzebom pastoralnym diecezji18. Szczególne

znaczenie ma w niej wydziaN duszpasterski, w którym s Ea organizowane

18 Por. t e n z5 e. Duszpasterstwo w spo+eczeństwie pluralistycznym. Lublin: Atla 2 1997

s. 245-246.
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i koordynowane inicjatywy o zasie>gu diecezjalnym. Struktura tej agendy po-

winna być nakierowana na rozwój duszpasterstwa w diecezji i uwzgle>dniać

aktualne i przyszHe wyzwania pastoralne19. Duszpasterstwu niepeHnospraw-

nych winny być przypisane odre>bne referaty, odpowiadaj >ace poszczególnym

kategoriom niepeHnosprawności. NalezOy im nadać range> odpowiadaj >ac >a wspóH-

czesnym trendom w trosce o niepeHnosprawnych w zOyciu spoHecznym.

Sobór Watykański II wskazuje, zOe „blizOszymi wspóHpracownikami biskupa

s >a równiezO kapHani, którym on powierza obowi >azki duszpasterskie lub tezO

dzieHa apostolatu o charakterze ponadparafialnym, […] odnośnie specjalnych

grup wiernych, b >adź tezO specyficznego rodzaju dziaHalności” (DB 29). Do ich

grona nalezOy zaliczyć duchownych pracuj >acych z osobami niepeHnosprawnymi,

poniewazO ich dziaHalność dotyczy caHego terytorium diecezji lub jej cze>ści

i ma specyficzny charakter. Specyfika ich posHugi wynika z charakteru jej

adresatów. Praca w środowisku osób niepeHnosprawnych wymaga specja-

listycznego przygotowania, odpowiadaj >acego rodzajowi ograniczenia, jakim

s >a dotknie>ci, jak równiezO odpowiednich predyspozycji. Duchowni ci powinni

kierować wHaściwymi referatami kurii diecezjalnej i być reprezentowani

w diecezjalnej radzie duszpasterskiej.

3. FORMY DUSZPASTERSTWA NIEPE`NOSPRAWNYCH W DIECEZJI

Be>d >ac czHonkami ludu BozOego, osoby niepeHnosprawne uczestnicz >a w re-

alizacji podstawowych funkcji KościoHa. Ze wzgle>du na ograniczenia fizyczne

lub umysHowe wymagaj >a one dostosowania form i metod duszpasterskich do

ich mozOliwości, aby mogHy w peHni korzystać z dóbr duchowych danych

KościoHowi przez Chrystusa oraz angazOować sie> w zOycie wspólnoty eklezjal-

nej, sHuzO >ac jej otrzymanymi charyzmatami.

Uczestnictwo niepeHnosprawnych w Kościele-wspólnocie wiary wymaga

dostosowania przepowiadania do mozOliwości ich percepcji i umozOliwienia im

dawania świadectwa sHowa na miare> posiadanych mozOliwości. Dzieci i mHo-

dziezO niepeHnosprawna obje>ta jest katechez >a w specjalnych ośrodkach szkolno-

-wychowawczych20. Programy katechetyczne dostosowane s >a do rodzaju

19 Por. t e n zO e. Dzia$alność zbawcza Kościo$a w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin:

Wydawnictwo KUL 2007 s. 113.
20 Por. A. K i c i ń s k i. Katecheza osób z niepe$nosprawności 7a intelektualn 7a. Lublin:

Wydawnictwo KUL 2007 s. 218-272.
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i stopnia niepe<nosprawności21. Katechetami s Ga duchowni, osoby świeckie

i konsekrowane maj Gace, oprócz wykszta<cenia teologicznego, przygotowanie

w zakresie pedagogiki specjalnej. Organizacja katechezy w specjalnych ośrod-

kach szkolno-wychowawczych znajduje sieG w gestii proboszczów parafii

w<aściwych dla ośrodków.

W znacznej mierze nierozwi Gazanym problemem pastoralnym pozostaje

nadal g<oszenie s<owa BozVego niepe<nosprawnym doros<ym. Katechez Ga do-

ros<ych objeGci s Ga stosunkowo nieliczni spośród nich, zaś najczeGściej kierowa-

n Ga form Ga przepowiadania do nich jest homilia. Homilie g<osi sieG zazwyczaj

podczas systematycznych i okolicznościowych spotkań osób niepe<nospraw-

nych. W spotkaniach takich uczestniczy jednak ograniczona liczba osób

z tego środowiska.

Osoby niepe<nosprawne nalezVy formować do dawania świadectwa wiary.

Jest ono cenne dla innych osób z ograniczeniami, które mog Ga być w ten

sposób motywowane do prze<amywania barier w oparciu o zawierzenie Bogu.

Świadectwo wiary jest wazVne takzVe w środowisku osób sprawnych, które

z postawy niepe<nosprawnych mog Ga czerpać inspiracjeG i wzór do pog<eGbiania

zVycia duchowego.

Uczestnictwo niepe<nosprawnych w Kościele-wspólnocie kultu wymaga

dostosowania szafowania sakramentów do ich potrzeb i mozVliwości oraz

wdrozVenia ich w zVycie modlitwy22. Przygotowanie do Pierwszej Komunii

ŚwieGtej i spowiedzi, do bierzmowania, blizVsze przygotowanie do sakramentu

ma<zVeństwa odbywa sieG zazwyczaj na terenie ośrodków szkolno-wychowaw-

czych, w oddzia<ach szkolnych beGd Gacych stosunkowo nielicznymi grupami

osób. W wielu przypadkach, uwarunkowanych rodzajem i stopniem niepe<no-

sprawności, przygotowanie to ma charakter indywidualny. Szczególnego

wsparcia ze strony duszpasterzy i wiernych wymaga tezV późniejsze przysteGpo-

wanie niepe<nosprawnych do sakramentów i uczestnictwo w liturgii. Dostoso-

wania do potrzeb osób z ograniczeniami wymagaj Ga obiekty kościelne23. Sza-

21 Por. A. K. S z a g u n. Behinderung. Ein gesellschaftliches, theologisches und päda-

gogisches Problem. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1983 s. 122-128.
22 Por. R. K a m i ń s k i. Diecezja i parafia miejscem pastoralnej pos<ugi wzgle>dem

chorych i cierpi >acych. ŚSHT 33:2000 s. 277-279.
23 Dostosowanie obiektów sakralnych rozumie sieG zazwyczaj jako likwidacjeG barier archi-

tektonicznych w celu umozVliwienia korzystania z nich przez osoby z dysfunkcjami aparatu

ruchowego, poruszaj Gacych sieG na wózkach inwalidzkich. Oprócz budowania podjazdów czy

likwidacji progów nalezVy ponadto zatroszczyć sieG o miejsce do spowiedzi dla g<uchoniemych,

za<ozVyć peGtleG indukcyjn Ga, przystosować konfesjona<y dla niewidomych i wprowadzić inne

usprawnienia.
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farze sakramentów i osoby im pomagaj Bace powinny zostać odpowiednio przy-

gotowane.

Duszpasterstwo niepeHnosprawnych w zakresie funkcji pasterskiej obejmuje

wiele rózKnorakich dziaHań. WspóHcześnie duzKym wyzwaniem jest dziaHalność

na rzecz integracji eklezjalnej i spoHecznej takich osób. Dotyczy ono inte-

gracji niepeHnosprawnych we wspólnotach lokalnych, parafialnych oraz w śro-

dowisku osób z określonym rodzajem ograniczenia. W posHudze na rzecz

integracji w lokalnym środowisku spoHecznym i kościelnym duszpasterstwo

staje wobec konieczności ukazywania godności ludzi z niepeHn Ba sprawności Ba

i wspierania ich wszechstronnego rozwoju, co wynika z zasady personalizacji.

Zasada optymalizacji wydobywa natomiast potrzebeB formacji lokalnych spo-

Heczności do akceptacji takich osób i umozKliwienia im podmiotowego zaanga-

zKowania sieB w zKycie środowiska.

Duszpasterstwo obejmuje równiezK dziaHalność na rzecz integracji i akty-

wizacji środowiska osób z określon Ba niepeHnosprawności Ba. Wprawdzie nie-

peHnosprawni maj Ba rózKne organizacje spoHeczne, ale nie zaspokajaj Ba one

wszystkich potrzeb tych osób, a zwHaszcza religijnych, i nie obejmuj Ba wielu

z nich. Duszpasterstwo powinno obj Bać swoim zasieBgiem wszystkie osoby

dotknieBte niepeHnosprawności Ba, ich rodziny, środowisko s Basiedzkie i kreBgi

towarzyskie.

Duszpasterstwo niepeHnosprawnych w zakresie funkcji pasterskiej przejawia

sieB w pomocy materialnej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej.

Osoby z ograniczeniami określane s Ba w Kościele mianem „ubogich” i objeBte

opcj Ba preferencyjn Ba na ich rzecz24. Konieczność pomocy materialnej nie-

peHnosprawnym wynika z faktu, zKe znaczna ich czeBść utrzymuje sieB tylko

z renty inwalidzkiej. Stosunkowo nieliczni z nich podejmuj Ba praceB zarobkow Ba.

Wsparcie materialne ze strony KościoHa obejmuje przede wszystkim pomoc

rzeczow Ba, udzielan Ba systematycznie i doraźnie. Instytucje diecezjalne udzielaj Ba

dopHat do wyzKywienia i wypoczynku niepeHnosprawnych i ich rodzin. Kiero-

wane s Ba do nich takzKe inicjatywy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.

W diecezjach podejmowane s Ba dziaHania na rzecz wszechstronnej rehabilitacji

niepeHnosprawnych. Wprawdzie najpeHniej rehabilitacja prowadzona jest przez

wyspecjalizowane ośrodki, jednak KościóH angazKuje sieB w rehabilitacjeB psychicz-

n Ba, spoHeczn Ba i zawodow Ba. Prowadzone s Ba warsztaty terapii zajeBciowej, zakHady

pracy chronionej, poradnie, punkty konsultacyjne i inne placówki25.

24 Por. W. P r z y g o d a. Pos#uga charytatywna Kościo#a w Polsce. Lublin: Wydaw-

nictwo KUL 2004 s. 213-217.
25 Por. t e n zK e. Pos#uga charytatywna Kościo#a wobec osób niepe#nosprawnych. HD
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W pos6udze pastoralnej wobec niepe6nosprawnych w6adza diecezjalna

powinna kierować sieI zasad Ia pomocniczości26. Jakkolwiek diecezja jest

uobecnieniem i konkretyzacj Ia Kościo6a powszechnego, to realizacja osobis-

tych wieIzi wierz Iacych z Bogiem i budowanie przez nich wspólnoty eklezjal-

nej realizuje sieI g6ównie w parafii. Z tego wzgleIdu duszpasterstwo niepe6no-

sprawnych powinno być realizowane przede wszystkim na szczeblu parafial-

nym, zaś diecezja powinna wspierać parafieI w pos6udze pastoralnej wobec

osób z ograniczeniami27.

W diecezji potrzebny jest program duszpasterski dotycz Iacy pos6ugi wobec

niepe6nosprawnych. Powinien on obejmować zagadnienie organizacji dusz-

pasterstwa poszczególnych grup osób z ograniczeniami, form i metod pracy.

Omówiony powinien zostać tam zakres pomocy diecezji dla parafii oraz

udzia6u parafii w wysi6ku ca6ej diecezji. Konieczne jest równiezU opracowanie

sposobów przygotowania duchownych oraz osób konsekrowanych i świeckich

do pracy z niepe6nosprawnymi na szczeblu diecezjalnym i parafialnym. Szcze-

gólnie wazUna jest w tym wzgleIdzie formacja pastoralna i duchowa28.

Uzupe6niaj Iac Ia i inspiruj Iac Ia roleI wzgleIdem duszpasterstwa zwyczajnego

pe6ni duszpasterstwo nadzwyczajne. W pos6udze wobec osób niepe6nospraw-

nych duszpasterstwo nadzwyczajne ma na celu wyjście naprzeciw tym ich

potrzebom, które nie s Ia zaspokajane w parafii. Potrzeby te dotycz Ia przede

wszystkim s6uchania s6owa BozUego, uczestnictwa w liturgii, a zw6aszcza

przysteIpowania do sakramentów. Ponadto duszpasterstwo nadzwyczajne umozU-

liwia tworzenie wspólnoty osób z tym samym rodzajem ograniczenia i ich

bliskich. Dla realizacji tych celów w kazUdej diecezji powinno zostać powo6a-

ne odreIbne duszpasterstwo nadzwyczajne dla niepe6nosprawnych określonej

kategorii. Powinno ono być realizowane pod kierunkiem odpowiednio przy-

gotowanego duszpasterza. Formy i metody pracy w środowiskach niepe6no-

sprawnych powinny być natomiast dostosowane do potrzeb i mozUliwości tych

osób. Dzia6alność pastoralna winna dotyczyć ca6okszta6tu zUycia osób z ograni-

czeniami i ich bliskich oraz obejmować oprócz sfery religijnej takzUe dziedzineI

kultury, pracy, nauki, rekreacji itd.

74:2004 nr 1 s. 66-70.
26 Por. B. D r o zU d zU. Wspieranie dzie* promuj /acych mie/dzyludzk /a solidarność. W:

Teologia pastoralna. T. 2. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2002 s. 552-553.
27 Por. D. L i p i e c. Duszpasterstwo niepe*nosprawnych w parafii. „Perspectiva” 8:2009

nr 2 s. 116-122.
28 Por. M. F i a 6 k o w s k i. Duszpasterstwo niewidomych. W: Duszpasterstwo specjalne

s. 201-202.
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Moz2liwości parafii przekracza równiez2 troska o niepeBnosprawnych w za-

kresie rehabilitacji, opieki i staBej pomocy materialnej. Tak Ka troskeK moz2e

realizować diecezja przez wyspecjalizowane instytucje. Instytucj Ka tak Ka jest

najczeKściej Caritas diecezjalna, która prowadzi stacje opieki, warsztaty terapii

zajeKciowej, poradnie, zakBady pracy chronionej, organizuje wypoczynek dla

niepeBnosprawnych i ich rodzin, udziela wsparcia materialnego29. DziaBal-

ność tak Ka prowadz Ka takz2e powoBywane w diecezjach stowarzyszenia. Ich

posBuga adresowana jest do osób z róz2nymi rodzajami ograniczeń30.

Inicjatywami sprzyjaj Kacymi integracji środowisk niepeBnosprawnych, jak

równiez2 integracji spoBecznej i eklezjalnej takich osób s Ka kongresy, sympozja,

zjazdy i róz2nego rodzaju spotkania. Umoz2liwiaj Ka one poznanie problemów

ludzi niepeBnosprawnych przez sprawnych i uświadomienie ich potrzeb w z2y-

ciu religijnym i spoBecznym. Inicjatywy takie, beKd Kace swego rodzaju mani-

festacj Ka osób niepeBnosprawnych i ich środowisk, sBuz2 Ka budzeniu wraz2liwości

na ich obecność w parafiach i podejmowaniu przez nich apostolskiej aktyw-

ności we wBasnych wspólnotach.

*

KościóB od pocz Katku istnienia troszczyB sieK o osoby niepeBnosprawne, prze-

de wszystkim zapewniaj Kac opiekeK i utrzymanie. Z biegiem czasu troska ta

przybieraBa coraz bardziej wyspecjalizowane formy, adekwatne do rodzaju

i stopnia ograniczenia fizycznego lub psychicznego. PowstawaBy równiez2

róz2norakie instytucje podejmuj Kace dziaBalność na rzecz ludzi z niepeBn Ka

sprawności Ka. Szczególne jednak zadanie posBugi wobec takich osób ma die-

cezja, beKd Kaca reprezentacj Ka i uobecnieniem KościoBa. Posiada ona wszelkie

potrzebne środki do realizacji posBannictwa zbawczego w środowisku nie-

peBnosprawnych.

Zmieniaj Kaca sieK sytuacja osób niepeBnosprawnych w spoBeczeństwie i coraz

szersze moz2liwości angaz2owania sieK KościoBa w z2ycie spoBeczne wskazuj Ka na

konieczność dostosowania duszpasterstwa diecezjalnego do aktualnych potrzeb

środowisk ludzi z ograniczeniami. Konieczne jest wieKksze wsparcie dusz-

pasterstwa diecezjalnego dla parafii, w których z2yj Ka ludzie niepeBnosprawni

29 Por. B. D r o z2 d z2. Pos#uga spo#eczna Kościo#a. Legnica: Biblioteka WSD Diecezji

Legnickiej 2009 s. 326-330.
30 Por. H. R. H e r b s t. Behinderte Menschen In Kirche und Gesellschaft. Stuttgart:

Verlag W. Kohlhammer 1999 s. 289-299.
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w celu pe:niejszej ich integracji z lokaln Ga wspólnot Ga i zaspokajania w wieGk-

szym stopniu potrzeb religijnych. Odnowy wymagaj Ga równiezO poszczególne

kategorie duszpasterstwa nadzwyczajnego adresowane do rózOnych grup nie-

pe:nosprawnych. Zorganizowane zosta:y one w poprzedniej epoce i dostoso-

wane do ówczesnych uwarunkowań spo:eczno-religijnych. W wieGkszym zakre-

sie nalezOy organizować pomoc rehabilitacyjn Ga w rózOnych jej aspektach, aby

umozOliwić ludziom z ograniczeniami zajeGcie nalezOnego im miejsca w spo-

:eczeństwie.
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PASTORATE OF THE DISABLED IN THE DIOCESE

S u m m a r y

The diocese is the Catholic Church made manifest in a definite place. The Church is

realized there in its priestly, teaching and pastoral functions. Owing to the bishop’s ministry

the diocese is a part of the Catholic Church, and at the same time it is a particular Church that

has its own identity and specificity. The bishop's ministry is directed to all the faithful in the

diocese. Disabled people are entrusted to his special care, as they cannot fully realize the

Christian mission in the parish. For them the bishop, along with the diocesan curia and pro-

perly prepared priestly and lay assistants, organizes a special kind of pastorate that has

a supra-parish character. He also supports efforts made by parish priests on the basis of the

principle of personalization, normalization and integration. It is also the bishop's task to offer

material, educational and teaching aid, as well as help in their rehabilitation.
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