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KS. DARIUSZ LIPIEC

NIEWIDOMI WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOBA

Brak wzroku jest postrzegany jako jeden z najcieUzVszych rodzajów nie-
peYnosprawności. Ma on powazVne skutki w zVyciu czYowieka i jego rozwoju.
Niewidome dziecko, pozbawione stymulacji wzrokowej, wolniej sieU rozwija.
Dotyczy to zwYaszcza sfery poznawczej i motorycznej. Na te bowiem sfery
ludzkiej egzystencji ślepota oddziaYuje najbardziej, upośledzaj Uac je i powazVnie
ograniczaj Uac czynności zVyciowe czYowieka ni Ua dotknieUtego. Wskutek ślepoty
czYowiek niewidomy otrzymuje znacznie mniej informacji o otaczaj Uacym go
świecie – uwazVa sieU, zVe wieUkszość takich informacji zdobywanych jest za
pomoc Ua wzroku. NiedosteUpne poznawczo dla niewidomego s Ua przedmioty
oddalone lub niebezpieczne w bezpośrednim kontakcie, czyli te, których nie
mozVe poznać za pomoc Ua dotyku. W celu poznania otaczaj Uacej rzeczywistości,
ksztaYcenia i wychowania czYowieka niewidomego trzeba posYugiwać sieU spe-
cjalnymi metodami i technikami, dostosowanymi do jego mozVliwości percep-
cyjnych. Mimo to istnieje czeUść rzeczywistości, która dla ludzi obarczonych
ślepot Ua pozostaje na zawsze niedosteUpna. NalezV Ua do niej, mieUdzy innymi,
kolory i horyzont.
Utrudnienia w poznawaniu rzeczywistości wi UazV Ua sieU z ograniczeniami

w poruszaniu sieU i komunikacji ludzi niewidomych. Brak mozVliwości jedno-
czesnego poznawania otoczenia, w jakim niewidomy sieU znajduje, uniemozVli-
wia sprawne przemieszczanie sieU w przestrzeni otwartej i w pomieszczeniach
zamknieUtych, narazVaj Uac go na wypadki i zranienia. Skutkiem tego jest ko-
nieczność korzystania przez niewidomych z pomocy innych ludzi, psów lub
specjalnych technik, które uYatwiaj Ua przemieszczanie sieU.
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Uszkodzenie wzroku negatywnie wp?ywa na z@ycie rodzinne i spo?eczne

osób nim dotknieEtych. W powaz@nym stopniu utrudnia wype?nianie powo?ania

ma?z@eńskiego i funkcji rodzicielskich oraz samodzielne prowadzenie gospo-

darstwa domowego. Znacznie ogranicza równiez@ uczestnictwo niewidomego

w z@yciu spo?ecznym we wszystkich jego wymiarach, a zw?aszcza praceE zawo-

dow Ea, zaangaz@owanie polityczne, rekreacjeE i wypoczynek. Niepe?nosprawność

uniemoz@liwia niewidomym zajeEcie w?aściwego im miejsca w spo?eczności

państwowej, lokalnej i kościelnej, przez co ludzie ci czeEsto doświadczaj Ea

marginalizacji i wykluczenia spo?ecznego.

Ze wzgleEdu na daleko id Eace skutki ślepoty ludzie niewidomi znaleźli

szczególne miejsce w pismach Starego i Nowego Testamentu. OreEdzie biblij-

ne cechuje sieE humanitaryzmem bior Eac w obroneE ludzi niewidomych i ich

prawa. W oreEdziu zbawienia niewidomi odgrywaj Ea szczególn Ea roleE: uleczenie

ze ślepoty jest znakiem nadejścia Królestwa Boz@ego. Ludzie niewidomi maj Ea

takz@e specjalne miejsce we wspólnocie Kościo?a i w jego pos?annictwie.

I. GODNOŚĆ OSOBY NIEWIDOMEJ

Bóg stworzy? cz?owieka na swój obraz i podobieństwo. Boz@y obraz nosz Ea

w sobie zarówno ludzie sprawni i zdrowi, jak niepe?nosprawni i chorzy. Boz@e

podobieństwo jest udzia?em osób niewidomych i s?abowidz Eacych, które

Stwórca powo?a? do istnienia wolnym aktem stwórczym. Obraz Boga odwzo-

rowany w kaz@dym cz?owieku wi Eaz@e sieE z godności Ea osoby ludzkiej. Godność

ludzka jest udzia?em osoby niewidomej i s?abowidz Eacej w takim samym stop-

niu, co widz Eacej, a wynika to z faktu, z@e jest ona cz?owiekiem. Godność

ludzka cz?owieka niewidomego nie róz@ni sieE od godności innych ludzi1. Przy-

s?uguje ona cz?owiekowi od poczeEcia az@ do naturalnej śmierci, niezalez@nie od

jego kondycji fizycznej i psychicznej. Ślepota, jak z@adna niepe?nosprawność,

nie moz@e zak?ócić struktury osobowej cz?owieka2.

W oczach Boz@ych z@ycie cz?owieka niewidomego ma niezbywaln Ea wartość.

Taka osoba jest w pe?ni podmiotem, któremu przys?uguj Ea wrodzone i niezby-

walne prawa ludzkie w Kościele i spo?eczeństwie. DzieEki podmiotowości

1 Por. W. C h u d y. Sens filozoficzny kondycji cz.owieka niepe.nosprawnego. W: Osoba

niepe.nosprawna i jej miejsce w spo.eczeństwie. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 1988 s. 106.
2 Zob. J a n P a w e ? II. Przemówienie Kaz:dy cz.owiek nosi w sobie obraz i podobień-

stwo Boz:e (Rzym 30.11.1996). OsRomPol 19:1997 nr 2 s. 47.
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osoba niewidoma ma takz?e obowi @azki w spoBeczności, w której z?yje; zarówno
w spoBeczności eklezjalnej, jak i cywilnej.

Aktem stwórczym Bóg daje świadectwo o godności czBowieka niewidomego.
Im wie@kszy jest stopień niepeBnosprawności i im wie@ksze s @a jej skutki w z?yciu
czBowieka, tym świadectwo Stwórcy o godności czBowieka obarczonego ni @a jest
bardziej wyraziste. Moz?na dostrzec, z?e Bóg nobilituje niewidomego w oczach
innych ludzi i potwierdza jego wartość wobec wszystkich osób. Osoby niewido-
me i sBabowidz @ace, które w oczach ludzkich uchodz @a za sBabe i s @a niedoceniane,
w oczach Boz?ych postrzegane s @a jako waz?ne i potrzebne. Przez Boga prowadzo-
ne s @a na drogach z?ycia tak samo jak widz @acy.

Tak jak wszyscy ludzie, tak równiez? niewidomi zostali przez Boga powo-
Bani z miBości. PowoBuj @ac do z?ycia osobe@ niewidom @a lub dopuszczaj @ac nie-
peBnosprawność w czasie jego trwania, Bóg kocha j @a tak jak swoje w peBni
sprawne dzieci. Nie zmienia tez? swojego planu zbawienia wobec niej. MiBość
Boga wynika z Jego wierności wobec swego ojcostwa. Bóg nie wycofuje sie@
z miBości, dla której powoBaB do z?ycia swe dziecko, i z powodu której trosz-
czy sie@ o nie przez caBe z?ycie. Stwórca zabezpiecza dobro i chroni przed
zBem kaz?de swoje dziecko, a interesuj @ac sie@ jego egzystencj @a daje świadectwo
o swojej miBości. Wydaje sie@, z?e Bóg otacza swoj @a szczególn @a miBości @a tych,
których kondycja jest sBabsza niz? innych ludzi, a wśród nich niewidomych
i sBabowidz @acych3.

Stwarzaj @ac czBowieka, Bóg daje świadectwo, z?e pragnie go dla niego same-
go. Ta prawda dotyczy takz?e ludzi niewidomych i sBabowidz @acych. PowoBanie
do z?ycia jawi sie@ tu jako podstawowe powoBanie czBowieka. Jest to powoBanie
na miare@ daru, jaki otrzymaB od Stwórcy4. Z tego wzgle@du z?ycie kaz?dego
czBowieka powinno być chronione od chwili pocze@cia az? do naturalnej śmier-
ci. Jako niedopuszczaln @a nalez?y uznać aborcje@, która jest wykonywana w sy-
tuacji wykrycia wad pBodu mog @acych skutkować ślepot @a lub osBabieniem
wzroku, a takz?e same badania prenatalne, które w zamyśle maj @a sBuz?yć za-
bójstwu nienarodzonego, niepeBnosprawnego dziecka. Z tego samego powodu
za niedopuszczaln @a nalez?y uznać praktyke@ eutanazji, dokonywan @a wobec
niewidomych, takz?e z dodatkowymi upośledzeniami5.

3 Por. T e n z? e. Przemówienie Naśladujcie Chrystusa – Lekarza duszy i cia4a (Rzym
8.11.1997). OsRomPol 19:1998 nr 1 s. 31-32.

4 Por. W. C h u d y. Powo4anie osoby niepe4nosprawnej w nauczaniu Jana Paw4a II. W:
Osoba niepe4nosprawna i jej miejsce w spo4eczeństwie s. 126-127.

5 Zob. J a n P a w e B II. Przemówienie Wierność niepisanemu prawu sumienia (Rzym
10.01.1998). OsRomPol 19:1998 nr 4 s. 33.
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Powo1uj 4ac cz1owieka do z<ycia, Bóg wyposaz<y1 go w róz<norakie dary i cha-

ryzmaty. Świadczy to o Jego dobroci i mi1osierdziu. Brak wzroku nie oznacza,

z<e Bóg potraktowa1 cz1owieka gorzej niz< innych. Cz1owiek niewidomy zosta1

obdarzony wieloma innymi darami, umoz<liwiaj 4acymi mu rozwój indywidualny

i spo1eczny. Nieuprawnione jest twierdzenie, z<e nie udzielaj 4ac cz1owiekowi daru

widzenia Bóg jest niesprawiedliwy: obdarza On bowiem cz1owieka swoimi

darami w sposób wolny. Udziela natomiast cz1owiekowi takich darów, jakie s 4a

mu potrzebne do zrealizowania jego powo1ania. Brak daru widzenia wskazuje

zatem na charakter powo1ania cz1owieka i sposób jego realizacji.

Brak wzroku i jego skutki s 4a źród1em cierpienia cz1owieka dotknie4tego ślepo-

t 4a. Dla niewierz 4acych cierpienie to jawi sie4 cze4sto jako niepotrzebne i bezsen-

sowne. Dla ludzi wierz 4acych natomiast cierpienie wywo1ane niepe1nosprawności 4a

jest źród1em nadziei i radości. Nadzieja niewidomych pochodzi od Chrystusa,

który otworzy1 dla cz1owieka inn 4a rzeczywistość: jest to świat pe1en 1aski i mi-

1ości6. Cz1owiek niewidomy, który 1 4aczy sie4 z Chrystusem w wierze, moz<e

doświadczyć radości. Pe1nie4 radości, wynikaj 4acej z komunii ze Zbawicielem,

doświadczać be4dzie w z<yciu przysz1ym, w tym natomiast jego udzia1em jest jej

zadatek (por. SD 13). Radość ta jest niezrozumia1a dla ludzi, którzy swoj 4a

niepe1nosprawność przez<ywaj 4a bez 1 4aczności z Chrystusem7.

Szczególne znaczenie dla niewidomych chrześcijan ma 1 4aczenie w1asnego

cierpienia z cierpieniem Chrystusa na krzyz<u8. Wówczas ich cierpienie staje sie4

ofiar 4a, która wydaje nadprzyrodzone owoce. Z1 4aczenie w1asnego cierpienia

z krzyz<em Zbawiciela umoz<liwia niewidomemu przede wszystkim odnalezienie

jego sensu9. Ponadto, od cierpi 4acego Chrystusa na krzyz<u cz1owiek dotknie4ty

ślepot 4a czerpie si1e4, która pozwala mu podj 4ać trud akceptacji niepe1nosprawności

oraz ofiarowania swego cierpienia za innych10. Wniknie4cie w tajemnice4 ofiary

Chrystusa na krzyz<u pozwala cz1owiekowi, takz<e obarczonemu brakiem wzroku,

przyj 4ać w1asne cierpienie i ofiarować je za innych ludzi11.

6 T e n z< e. Przemówienie Chrystus i cierpienie (Rio de Janeiro 4.10.1997). OsRomPol

18:1997 nr 12 s. 17.
7 T e n z< e. Przemówienie Godność i apostolstwo ludzi cierpi 4acych (Rzym 27.04.1994).

OsRomPol 15:1994 nr 8 s. 38-39.
8 R. C z a c k a. Dyrektorium 1925-1932. „Laski” 2005 nr 1-2 s. 14.
9 J a n P a w e 1 II. Homilia Ewangelia cierpienia źródAem nadziei (Rzym 11.02.2000).

OsRomPol 21:2000 nr 4 s. 24.
10 Zob. T e n z< e. Homilia Osoba upośledzona posiada świe4te i nienaruszalne prawa

(Rzym 31.03.1984). W: J a n P a w e 1 II. Ewangelia cierpienia. Kraków 1997 s. 82.
11 R. C z a c k a. O cierpieniu. W: Wypisy tyflologiczne. Cz. 3. Red. C. Gawrysiak.

Warszawa 1977 s. 95.



53NIEWIDOMI WE WSPÓLNOCIE KOŚCIO0A

Cierpienie, wywo;ane ślepot @a, oznacza zaproszenie do wspó;pracy z Chrys-
tusem w dziele zbawienia świata. Świadome przezKywanie niepe;nosprawności
przez cz;owieka niewidomego, w zjednoczeniu z Panem, oznacza niejako
dope;nienie me@ki Zbawiciela12. Chrystus wzywa osoby niewidome do niesie-
nia w;asnego krzyzKa, przez co maj @a one udzia; w Jego krzyzKu. Takie zjedno-
czenie z Chrystusem cierpi @acym umozKliwia pe;ny rozwój zKycia nadprzyrodzo-
nego w cz;owieku niewidomym i gwarantuje owocność jego ofiary dla dobra
innych13.

„Ewangelia cierpienia”, ukazana wierz @acym na krzyzKu, jest mozKliwa do
zrozumienia i przyje@cia jedynie w świetle wiary14. Wiara pomaga wnikn @ać
w tajemnice@ cierpienia cz;owieka, zarówno ludziom niewidomym, jak i widz @a-
cym. Pomaga takzKe podj @ać próbe@ akceptacji cierpienia, jako szczególnego
daru BozKego. Dar ten jest trudno rozpoznawalny, poniewazK przyjmuje postać
bolesnego doświadczenia, przed którym cz;owiek instynktownie broni sie@
i usi;uje oddalić od siebie. Jednak rozpoznanie cierpienia i ślepoty jako daru
BozKego prowadzi cz;owieka do g;e@bokiego spotkania z Bogiem i odkrycia
Jego autentycznej mi;ości. Dzie@ki niej cz;owiek niewidomy mozKe doświadczyć
wewne@trznego pokoju i radości.

Z pomoc @a w zrozumieniu i przyje@ciu „Ewangelii cierpienia” przychodzi
wierz @acym Duch Świe@ty. Sprawia On, zKe mozKliwe staje sie@ to, co z natury
jest dla cz;owieka trudne do poje@cia i zaakceptowania15. Dzie@ki dzia;aniu
Ducha Świe@tego ludzie niewidomi mog @a dostrzec siebie nie jako przeznaczo-
nych do cierpienia, ale jako powo;anych do uświe@cenia siebie i innych w bó-
lu i przeciwnościach.

Dzia;anie Ducha Świe@tego postrzegane jest przez ludzi niewidomych jako
wsparcie w przezKywaniu niepe;nosprawności. Nie jest to pociecha zaste@pcza,
odwracaj @aca uwage@ od ograniczeń i cierpienia wynikaj @acych ze ślepoty, ani
tezK próba ucieczki od trudnej rzeczywistości. Duch Świe@ty pozwala doświad-
czyć niewidomemu, zKe jest w pewien sposób uprzywilejowany w doste@pie do
Boga, poniewazK ma udzia; w cierpieniu Chrystusa. Z tego powodu mozKna
Ducha Świe@tego nazwać Pocieszycielem niewidomych i innych niepe;no-

12 Por. W. P r z y g o d a. Teologia cierpienia i choroby. „Śl @askie Studia Historyczno-
Teologiczne” 33:2000 s. 262.

13 J a n P a w e ; II. Przemówienie Kośció2 wobec ludzkiego cierpienia (Rzym
1.03.1994). OsRomPol 15:1994 nr 4 s. 26.

14 T e n zK e. Homilia Świat2o Chrystusa rozjaśnia kaz<d =a droge= ludzkiego z<ycia (Rzym
11.02.1995). OsRomPol 16:1995 nr 5 s. 18-19.

15 Por. R. C z a c k a. O niewidomych. Warszawa 2008 s. 23.
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sprawnych. Moz;na równiez; postrzegać Trzeci Ca OsobeC Bosk Ca jako TeC, która

dokonuje wewneCtrznej przemiany niewidomego, gdy dotyka najgMeCbszych

pokMadów jego czMowieczeństwa.

Duch ŚwieCty pozwala czMowiekowi niewidomemu zM Caczyć egzystencjeC

i cierpienie z Chrystusem cierpi Cacym i umieraj Cacym na krzyz;u, a takz;e wM Ca-

czyć jego z;ycie w drogeC ZmartwychwstaMego do Ojca. Trzecia Osoba Boska

nadaje egzystencji niewidomego wymiar eschatologiczny. Postrzeganie przez

niewidomego siebie i swego z;ycia w perspektywie wieczności pozwala mu

znieść cierpienie i przeciwności nawet wtedy, gdy ich do końca nie rozumie.

Patrzenie w przyszMość nie jest jednak prób Ca ucieczki od rzeczywistości

i prób Ca relatywizowania cierpienia wynikaj Cacego ze ślepoty. Eschatologiczna

perspektywa z;ycia czMowieka niewidomego pozwala na dostrzez;enie w ślepo-

cie nie kary za grzechy lub „dopustu” Boz;ego, ale wartości, która sMuz;y sa-

memu niewidomemu i innym ludziom.

II. POWOSANIE CZSOWIEKA NIEWIDOMEGO

Bóg obdarzyM powoManiem kaz;dego czMowieka, poniewaz; kaz;dy nosi w so-

bie Jego obraz, i kaz;dy jest indywidualn Ca i niepowtarzaln Ca rzeczywistości Ca.

Ta prawda odnosi sieC równiez; do osób niewidomych, które Stwórca pragn CaM

dla nich samych i powoMaM do z;ycia Maski16. Tak jak ludzie widz Cacy, niewi-

domi obdarzeni s Ca wMasn Ca drog Ca z;yciow Ca, która jest ich bogactwem. Wzywa-

j Cac ich „po imieniu”, Bóg objawia im stopniowo swój odwieczny plan wobec

nich. Podobnie, jak inni wierz Cacy, niewidomi wezwani s Ca do odkrywania

Boz;ego planu wobec nich. Odkrywanie wMasnego powoMania i podejmowanie

odpowiedzialności za misjeC dan Ca przez Boga jest bowiem jednym z podstawo-

wych zadań chrześcijanina17.

NiepeMnosprawność jest jednym z najwaz;niejszych elementów bytowania

czMowieka niewidomego, dlatego ma znacz Cacy wpMyw na jego powoManie i reali-

zacjeC tego powoMania. Niekiedy uwaz;a sieC nawet, z;e istnieje powoManie do nie-

peMnosprawności, do bycia niewidomym, poniewaz; wydaje sieC, iz; inwalidztwo

odgrywa dominuj Cac Ca roleC w z;yciu czMowieka i wszystkie dziaMania niewidomego

16 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 2000

s. 363-365.
17 Por. J a n P a w e M II. Homilia Przybliz:y)o sie/ do was Królestwo Boz:e (Wellington

23.11.1986). W: J a n P a w e M II. Ewangelia cierpienia s. 126-127.
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koncentruj :a sie: wokó@ niepe@nosprawności18. W rzeczywistości jednak osoby
niewidome, mimo powazKnych ograniczeń spowodowanych uszkodzeniem wzro-
ku, powo@ane s :a do wspólnoty z Bogiem i realizacji swego cz@owieczeństwa.
Powo@anie to jest wspólne dla wszystkich ochrzczonych, jednak niepe@nospraw-
ność w powazKnym stopniu wp@ywa na sposób jego realizacji.

Realizacja chrześcijańskiego i osobistego powo@ania wymaga spe@nienia
trudnego warunku, jakim jest akceptacja niepe@nosprawności (por. SD 2). Nie
jest to jednak @atwe19. Doświadczaj :ac duzKego cierpienia, ludzie niewidomi,
a zw@aszcza nowo ociemniali, obwiniaj :a Boga za niesprawiedliwość, jaka –
ich zdaniem – sta@a sie: ich udzia@em i buntuj :a sie: przeciw Niemu. Niektórzy
ociemniali odchodz :a nawet od Boga, nie dostrzegaj :ac faktu, zKe On solidary-
zuje sie: z tymi, którzy s :a „utrudzeni i obci :azKeni”.

Akceptacja ślepoty nie oznacza poddania sie: cierpieniu, które jest z@em,
ani rezygnacji z prób przezwycie:zKenia niepe@nosprawności i jej skutków.
Zdaniem tyflopsychologów pe@na akceptacja utraty widzenia nie jest mozKliwa,
poniewazK cz@owiek zawsze te:skni do widzenia i mozKliwości, jakie daje wzrok.
Jest to d :azKenie zgodne z natur :a cz@owieka, w któr :a wpisane jest widzenie.
Akceptacja ślepoty polega, w świetle Objawienia BozKego, na potraktowaniu
jej jako próby wiary i mi@ości, której celem jest realizacja dobra20. Chrześ-
cijanin powinien przyj :ać niepe@nosprawność jako niezas@uzKony dar BozKy, pro-
wadz :acy do upodobnienia sie: do Boga. Decyzje: o jego przyje:ciu niewidomy
powinien podj :ać w sposób świadomy i wolny.

Cz@owiekowi niewidomemu, a zw@aszcza nowo ociemnia@emu, z trudności :a
przychodzi dostrzec, zKe za jego ślepot :a i cierpieniem stoi dobry Ojciec, który
go kocha. Niepe@nosprawność jawi sie: niewidomemu jako rzeczywistość po-
zbawiona sensu, sam zaś Bóg zdaje sie: być milcz :acy i oboje:tny. Potrzeba
jednak, aby odkry@, izK skoro Bóg jako kochaj :acy Ojciec obdarzy@ go zKyciem,
to obdarzy@ go równiezK powo@aniem, które jest dla niego w@aściwe. Dlatego
cz@owiek niewidomy powinien przyj :ać niepe@nosprawność jako droge: zKycia,
która jest mu dana jako jego w@asna i dla niego odpowiednia. Niepe@nospraw-
ność, jak i ca@e swe zKycie, niewidomy powinien ofiarować Bogu jako ofiare:
s@uzK :ac :a jego zbawieniu i budowaniu Królestwa BozKego.

18 D. L i p i e c. Duszpasterstwo niewidomych i s2abowidz 4acych w Polsce. Studium

teologicznopastoralne. Lublin 2011 s. 56-59.
19 Por. B e n e d y k t XVI. Ore4dzie na XV Światowy Dzień Chorego 2007 r. OsRomPol

28:2007 nr 2 s. 9.
20 Por. J a n P a w e @ II. Ore4dzie na XII Światowy Dzień Chorego 2004 r. OsRomPol

26:2005 nr 2 s. 8-9.
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Powo1anie niewidomego wymaga, aby nie tylko rozumia1 on sens cierpie-

nia, ale takzFe je przyj Ha1. To równiezF nie jest 1atwe, poniewazF staje on wobec

tajemnicy niepe1nosprawności w sposób nie teoretyczny, lecz egzystencjalny

(por. SpS 36). Wymaga to odpowiedzi na pytanie: dlaczego w1aśnie ja zosta-

1em obarczony ślepot Ha? oraz: dlaczego mnie Bóg zaprosi1 do szczególnego

uczestnictwa w cierpieniu Chrystusa? Świadomość bycia wybranym do szcze-

gólnej wspó1pracy w dziele zbawienia świata pomaga przyj Hać niepe1nospraw-

ność jako element powo1ania. ChociazF na p1aszczyźnie intelektualnej trudno

jest otrzymać odpowiedź na pytanie: dlaczego w1aśnie ja?, to pojmowanie

ślepoty w kontekście powo1ania sprzyja jej przyjeHciu przez cz1owieka21.

Realizacja osobistego powo1ania cz1owieka niewidomego wymaga dojrzewa-

nia do pe1ni jego cz1owieczeństwa22. MozFna zatem twierdzić, zFe niewidomy,

mimo ograniczeń fizycznych, powo1any jest do integralnego rozwoju sfery fi-

zycznej, psychicznej i duchowej. Na ten integralny rozwój sk1ada sieH wzrost

intelektualny, zwi Hazany ściśle z procesami wychowania i kszta1cenia, dokonywa-

nymi przy aktywnym zaangazFowaniu osób sprawnych. Integralny rozwój niewi-

domego zak1ada tezF kszta1towanie jego woli. Jej wzmacnianie jest konieczne do

wyrobienia dojrza1ej i zintegrowanej osobowości. PoniewazF stan niepe1nej

sprawności sprzyja koncentrowaniu sieH na sobie i swoich potrzebach, niewidomi

wezwani s Ha do przezwycieHzFania postaw egocentrycznych, do opanowywania

emocji i otwierania sieH na innych, nie tylko niepe1nosprawnych23.

W odczuciu wielu ludzi, osoby niewidome z racji pozbawienia wzroku fi-

zycznego, powo1ane s Ha w sposób szczególny do blizFszej zazFy1ości z Bogiem

i d HazFenia do świeHtości24. Sprzyja temu doznawane cierpienie, które sk1ania

niewidomych do z1 Haczenia swego bólu z Chrystusem. Przez wielu chrześcijan

niewidomi uwazFani s Ha za wyj Hatkowych przyjació1 Chrystusa, a przez to za

powo1anych do zdobywania wyzFszego stopnia świeHtości nizF widz Hacy. Ślepota

postrzegana jest jako środek do oczyszczenia duchowego i doskonalenia sie-

21 Por. T e n zF e. Ore#dzie na V Światowy Dzień Chorego 1997 r. OsRomPol 18:1997

nr 10 s. 9.
22 Por. W. C h u d y. Powo9anie osoby niepe9nosprawnej w nauczaniu Jana Paw9a II.

W: Osoba niepe9nosprawna i jej miejsce w spo9eczeństwie s. 137-138.
23 S. W y s z y ń s k i. Przemówienie do niewidomych (Cze#stochowa 27.07.1957). Mps

w Archiwum Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych w Warszawie.
24 J a n P a w e 1 II. RozwazFanie przed modlitw Ha Anio1 Pański TakzKe jako ludzie upośle-

dzeni mozKecie być świe#tymi (Osnabrück 16.11.1980). W: J a n P a w e 1 II. Ewangelia cier-

pienia s. 33-34.
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bie. Ponadto, pozbawieni wielu bodźców zewneCtrznych, niewidomi uchodz Ca
za ludzi maj Cacych szczególny dar m Cadrości i widzenia wartości duchowych.

W rzeczywistości ludzie niewidomi powoKani s Ca do wieCkszego wysiKku,
który musz Ca wKozMyć w realizacjeC swego chrześcijańskiego i osobistego powo-
Kania25. Ten zwielokrotniony wysiKek, w porównaniu z osobami sprawnymi,
owocuje niejednokrotnie osi CagnieCciem wyzMszego poziomu rozwoju duchowego
i osobistej świeCtości. Przede wszystkim jednak owocem zwrócenia sieC ku
rzeczywistości nadprzyrodzonej jest gKeCbsze zjednoczenie z Bogiem. Z kolei
brak takiego wysiKku mozMe skutkować rózMnego rodzaju niepowodzeniami,
frustracj Ca, a w konsekwencji apati Ca, lenistwem i negatywnymi postawami.

III. TROSKA KOŚCIO0A O NIEWIDOMYCH

Miejsce niewidomych we wspólnocie KościoKa jest postrzegane w kontek-
ście eklezjologii komunii (por. DCE 25). Ludzie z uszkodzonym wzrokiem,
podobnie jak inni chrześcijanie, przez sakrament chrztu zostali wK Caczeni do
wspólnoty ludu BozMego26. Godność dzieci BozMych stawia ich na równi z po-
zostaKymi wiernymi. Uczestnicz Ca oni w potrójnym urzeCdzie Chrystusa. Podob-
nie jak widz Cacy, sKuchaj Ca sKowa BozMego i maj Ca zadanie jego gKoszenia, przyj-
muj Ca sakramenty świeCte, skKadaj Ca Bogu cześć i zanosz Ca do Niego modlitwy,
s Ca równiezM wezwani do skKadania Bogu ofiary z siebie i swojego zMycia oraz
sKuzMby dla braci. W ten sposób niewidomi buduj Ca wspólnoteC eklezjaln Ca opart Ca
na braterskiej miKości27.

Fakt niepeKnosprawności i jej skutków sprawia, zMe niewidomi s Ca traktowani
jako „ubodzy”. Stawiani s Ca na jednej pKaszczyźnie z ludźmi chorymi, starymi,
beCd Cacymi w trudnej sytuacji ekonomicznej, z bezrobotnymi, bezdomnymi,
uzalezMnionymi i niedostosowanymi spoKecznie. Kwalifikowanie niewidomych
jako „ubogich” wynika z ich pozycji w spoKeczeństwie, beCd Cacej skutkiem
niepeKnosprawności. CzeCsto ich udziaKem jest ubóstwo materialne, które wyni-
ka z ograniczonych mozMliwości zatrudnienia i utrzymywania sieC z pomocy

25 Por. T. F e d o r o w i c z. Duszpasterze niewidomych (mps w Archiwum Krajowego
Duszpasterstwa Niewidomych w Warszawie).

26 Por. B e n e d y k t XVI. Ore3dzie na XVII Światowy Dzień Chorego 2009 r. OsRom-
Pol 30:2009 nr 3 s. 7.

27 Por. W. S K o m k a. Teologia mi@ości bliźniego. W: Kośció@ w Polsce wobec potrzebu-
j 3acych. Red. M. Chmielewski. Lublin 1994 s. 41-42.
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socjalnej państwa28. Niewidomi doświadczaj Aa ubóstwa w aspekcie spoFecz-

no-politycznym, polegaj Aacego na ograniczonym dosteApie do dóbr i instytucji

spoFecznych, umozMliwiaj Aacych czFowiekowi peFny udziaF w zMyciu wspólnoto-

wym29. Z tym wi AazMe sieA ubóstwo na pFaszczyźnie kulturowej, przejawiaj Aace

sieA w ograniczonym dosteApie do dóbr kultury. Takie ubóstwo, którego do-

świadczaj Aa niewidomi, przejawiaj Aace sieA w wielu aspektach zMycia, prowadzi

do ich marginalizacji w szeroko rozumianym zMyciu spoFecznym. Skutkiem

marginalizacji jest z kolei utrudnienie w zdobywaniu wyzMszego poziomu

wyksztaFcenia i w praktykowaniu wyznawanej wiary.

Pozycja niewidomych w Kościele jako ludzi „sFabych” i „ubogich” spra-

wia, zMe s Aa postrzegani przede wszystkim jako ludzie potrzebuj Aacy braterskiego

wsparcia i pomocy30. Pomoc wspólnoty wierz Aacych wynika przede wszyst-

kim z przykazania miFości danego przez Chrystusa i Jego postawy wobec

potrzebuj Aacych. Jezus przeszedF przez ten świat dobrze czyni Aac, daj Aac świa-

dectwo miFosierdzia Ojca i gFosz Aac EwangelieA o Królestwie. ObjawiF sieA On

jako bogaty w miFosierdzie: odpuszczaF grzechy, leczyF wszelkie choroby

i sFabości wśród ludu31.

TroskeA KościoFa o niewidomych, wynikaj Aac Aa z pobudek nadprzyrodzonych

i uwzgleAdniaj Aac Aa ich specyficzne miejsce we wspólnocie eklezjalnej, mozMna

określić jako opcjeA preferencyjn Aa (por. DCE 19). Pozwala ona na dostrzezMe-

nie, zMe niewidomi to dzieci BozMe, stworzone na Jego obraz i podobieństwo,

posiadaj Aace niezbywaln Aa godność i podmiotowość we wspólnocie ludzkiej

oraz na udzielenie im odpowiedniego wsparcia32. Opcji preferencyjnej nie

nalezMy rozumieć jako pomocy doraźnej, okazjonalnej, udzielanej w formie

jaFmuzMny, ale raczej jako nieustanny wybór, wyrazMaj Aacy sieA przede wszystkim

w relacjach interpersonalnych33. W udzielaniu wsparcia niewidomym d AazMy

sieA, aby nie pozostawali oni jedynie jego adresatami, lecz aktywnie wF Aaczali

28 Por. H. M a t u s i e w i c z. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i odepchnie2tych

kluczowym aspektem obchodu jubileuszu. W: Te Deum laudamus. Program duszpasterski na

Wielki Jubileusz Roku 2000. Katowice 1999 s. 287-293.
29 Por. B e n e d y k t XVI. Ore2dzie na XIV Światowy Dzień Chorego 2006 r. OsRomPol

27:2006 nr 2 s. 8-9.
30 Por. K o r n a s - B i e l a. Osoba niepeInosprawna, chora, cierpi 2aca: nauczanie Jana

PawIa II s. 374-376.
31 J a n P a w e F II. Przemówienie KościóI wobec ludzkiego cierpienia s. 26.
32 Por. T e n zM e. Ore2dzie na VI Światowy Dzień Chorego 1998 r. OsRomPol 18:1997

nr 10 s. 5.
33 Por. A. D e r e ń. Nowa „wyobraźnia miIosierdzia” (NMI 49, 50). W: Naśladować

Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Katowice 2003 s. 214-219.
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sie5 w jego udzielanie innym ludziom, zarówno w swoim środowisku, jak
i w środowisku widz 5acych.

Opcja na rzecz ubogich wskazuje na pierwszeństwo osób niewidomych, tak
jak innych niepeLnosprawnych, w otrzymywaniu dóbr istniej 5acych w Kościele
(por. EV 83)34. W pierwszej kolejności chodzi tu o dobra duchowe szafowa-
ne przez KościóL: sLowo BozWe, sakramenty, modlitwe5 wspólnoty, a naste5pnie
o dobra materialne, które s 5a rozdzielane w ramach braterskiej posLugi mi-
Lości35. Opcja preferencyjna na rzecz niewidomych powinna być realizowana
przede wszystkim we wspólnotach parafialnych, be5d 5acych spoLecznym i eklez-
jalnym środowiskiem zWycia tych ludzi. S 5a oni integraln 5a cze5ści 5a wspólnot
parafialnych, tam wie5c nalezWy prowadzić ich ewangelizacje5, dziaLalność
uświe5caj 5ac 5a i posLuge5 charytatywn 5a36.

Ze wzgle5du na specyfike5 niepeLnosprawności wzroku i jej negatywne skut-
ki w zWyciu spoLecznym i religijnym, a takzWe ze wzgle5du na niedostateczne
przygotowanie duchownych i parafian, duszpasterstwo parafialne nie odpowia-
da we wLaściwym zakresie na potrzeby duchowe i materialne niewidomych.
Dlatego konieczne jest zorganizowanie nadzwyczajnego duszpasterstwa niewi-
domych, którego celem jest uzupeLnianie i wspieranie duszpasterstwa zwy-
czajnego realizowanego w parafiach. Specjalne duszpasterstwo niewidomych
powinno być realizowane na pLaszczyźnie diecezjalnej i krajowej37. Potrzeba
równiezW, aby duszpasterze z poszczególnych krajów wspóLpracowali ze sob 5a,
wymieniaj 5ac doświadczenia pastoralne. Tak rozumiane duszpasterstwo niewi-
domych powinno być prowadzone przez odpowiednio przygotowanych du-
chownych, którym powinni pomagać ludzie świeccy i osoby konsekrowane.
Przygotowanie odpowiedzialnych za to duszpasterstwo powinno obejmować
formacje5 ludzk 5a, duchow 5a, intelektualn 5a i pastoraln 5a. W kazWdym z tych
aspektów formacji nalezWy wyeksponować elementy tyflologiczne38.

Wobec zjawiska marginalizacji i niedostatecznego zabezpieczenia potrzeb
materialnych niewidomych, KościóL powinien wychodzić naprzeciw potrzebom

34 Por. R. K a m i ń s k i. Diecezja i parafia miejscem realizacji pastoralnej pos0ugi

wzgle4dem chorych i cierpi 4acych. „Śl 5askie Studia Historyczno-Teologiczne” 33:2000 s. 278-279.
35 B e n e d y k t XVI. Ore4dzie na XIV Światowy Dzień Chorego 2006 r. OsRomPol

27:2006 nr 2 s. 8-9.
36 Por. K a m i ń s k i. Diecezja i parafia miejscem realizacji pastoralnej pos0ugi wzgle4-

dem chorych i cierpi 4acych s. 280-281.
37 M. F i a L k o w s k i. Niewidomych duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej.

Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. FiaLkowski. Lublin 2006 s. 574-575.
38 Por. T e n zW e. Duszpasterstwo niewidomych. W: Duszpasterstwo specjalne. Red.

R. Kamiński, B. DrozWdzW. Lublin 1998 s. 200-203.
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egzystencjalnym tych ludzi39. Chodzi tu o zapewnienie podstawowych środ-

ków do zIycia, takich jak zIywność czy odziezI i środki czystości, ale takzIe

o bardziej wyspecjalizowan La pomoc. Pomoc ta polega na wsparciu wysiMków

niewidomych w dziele wychowania, ksztaMcenia i rehabilitacji. Udzielać jej

mog La placówki Caritas KościoMa katolickiego, jak równiezI prowadzone przez

instytucje kościelne warsztaty terapeutyczne, zakMady lecznicze i rehabilitacyj-

ne, domy opieki i inne40. DuzIe znaczenie dla tego wysiMku KościoMa ma za-

angazIowanie osób konsekrowanych, a zwMaszcza tych zgromadzeń, których

charyzmatem jest posMuga dla niewidomych i innych niepeMnosprawnych41.

IV. APOSTOLSTWO NIEWIDOMYCH

Ludzie niewidomi s La nie tylko adresatami pomocy ze strony KościoMa

i spoMeczeństwa42. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania peMni La pod-

miotow La roleL w środowisku spoMecznym i eklezjalnym. Wszczepieni w Mis-

tyczne CiaMo Chrystusa i umocnieni światMem Ducha ŚwieLtego, powoMani s La

do apostolstwa43. Jego realizacja jest prawem i jednocześnie obowi Lazkiem

ludzi z uszkodzonym wzrokiem. Umocnienie do takiej dziaMalności otrzymuj La

oni w sakramencie Eucharystii, która wskazuje im wspólnoteL ludzk La jako

miejsce dziaMalności apostolskiej44.

Celem apostolstwa niewidomych, podobnie jak widz Lacych, jest budowanie

Królestwa BozIego na ziemi, zbawienie ludzi i odnowa porz Ladku doczesnego.

Zasadniczym motywem ludzi z uszkodzonym wzrokiem do podejmowania

apostolstwa winna być miMość chrześcijańska. Ona powinna równiezI obligo-

wać ich do takiej dziaMalności. Niewidomi, jak wszyscy ochrzczeni, maj La za

zadanie sprawować swoje posMannictwo w Kościele i w świecie w wierze,

nadziei i miMości (por. ChL 53).

39 J a n P a w e M II. RozwazIanie przed modlitw La AnioM Pański Chrystus prawdziwym

lekarzem (Rzym 12.02.2006). OsRomPol 27:2006 nr 4 s. 14.
40 W. P r z y g o d a. Pos3uga charytatywna Kościo3a wobec osób niepe3nosprawnych.

„Homo Dei” 74:2004 nr 1 s. 65.
41 Por. B e n e d y k t XVI. Ore<dzie na XVIII Światowy Dzień Chorego 2010 r.

OsRomPol 31:2010 nr 2 s. 4-5.
42 Zob. J a n P a w e M II. PrzesManie do chorych Tajemnice< cierpienia wyjaśnia tylko

Chrystus (Meksyk 24.01.1999). OsRomPol 20:1999 nr 4 s. 26.
43 T e n zI e. Przemówienie Godność i apostolstwo ludzi cierpi <acych s. 39.
44 T e n zI e. Przemówienie Kult Eucharystii prowadzi do mi3ości cz3owieka (Dos Herma-

nas 13.06.1993). OsRomPol 14:1993 nr 8-9 s. 16.
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Podstawow 8a form 8a apostolstwa niewidomych jest świadectwo chrześcijań-
skiego zIycia45. Świadectwo takie wazIne jest zwMaszcza dla ludzi nastawio-
nych materialistycznie i konsumpcyjnie, których jest wielu we wspóMczesnym
świecie46. Dla nich istotna jest postawa ludzi, którzy ceni 8a bezinteresow-
ność, miMość, oddanie, serdeczność. Mobilizuj 8aca jest postawa niewidomych,
którzy znosz 8a swe cierpienie z godności 8a i cierpliwości 8a, napawaj 8ac innych
optymizmem i pogod 8a ducha. PrzykMad pokornego znoszenia przeciwności
zIyciowych dawany przez niewidomych nie tylko budzi podziw otoczenia, lecz
takzIe zwraca ich uwage8 na wartości duchowe i nadprzyrodzone, lezI 8ace
u podstaw ich siMy duchowej47. Świadectwo niewidomych ukazuje, zIe sMa-
bość czMowieka i jego cierpienie mog 8a stać sie8 twórczym elementem ludzkie-
go bytowania48.

Świadectwo chrześcijańskiego zIycia niewidomych opiera sie8 na wierze,
nadziei i miMości49. Wskazuje ono jednocześnie, zIe wobec Boga wszyscy
ludzie s 8a sMabi i nie w peMni sprawni. Wszyscy bowiem potrzebuj 8a BozIego
miMosierdzia. Obecność osób niewidomych skMania ludzi w ich otoczeniu,
którzy uwazIaj 8a siebie za zdrowych i w peMni sprawnych, do szacunku dla
zIycia wMasnego i zIycia innych50.

Specyficzn 8a form 8a apostolstwa niewidomych, charakterystyczn 8a dla osób
niepeMnosprawnych, chorych, starych jest apostolstwo ofiary. Przedmiotem
ofiary jest cierpienie51. Ma ono znaczenie w oczach BozIych, poniewazI ma
wartość zbawcz 8a, gdy jest przyjmowane z wiar 8a i miMości 8a. Nabiera ono
wartości apostolskiej, gdy ofiarowywane jest Bogu z poświe8ceniem i wielko-
duszności 8a52.

45 Por. D. L i p i e c. Świadectwo z+ycia chrześcijańskiego ludzi chorych, starych i nie-

pe9nosprawnych. W: Świadectwo w s9uz+bie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin 2012
s. 220-226.

46 J a n P a w e M II. Homilia Pielgrzymka ludzi cierpi =acych po drogach wiary (Rzym
11.02.1994). OsRomPol 15:1994 nr 4 s. 29.

47 Zob. T e n zI e. Przemówienie Jesteście darem dla Kościo9a i świata (Praga 26.04.
1997). OsRomPol 18:1997 nr 8-9 s. 14.

48 W. C h u d y. Powo9anie osoby niepe9nosprawnej w nauczaniu Jana Paw9a II.
W: Osoba niepe9nosprawna i jej miejsce w spo9eczeństwie s. 129-130.

49 Por. B e n e d y k t XVI. Ore=dzie na XX Światowy Dzień Chorego 2012 r. OsRomPol
33:2012 nr 2 s. 8-9.

50 Por. J a n P a w e M II. Homilia Znak niezachwianej nadziei i pociechy (Lourdes
15.08.2004). OsRomPol 25:2004 nr 10 s. 17.

51 B e n e d y k t XVI. Ore=dzie na XVI Światowy Dzień Chorego 2008 r. OsRomPol
29:2008 nr 3 s. 5.

52 J a n P a w e M II. Przemówienie Chrystus przyjmuje wasz =a pomoc w dziele zbawienia
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Chrześcijanie mog =a ofiarowywać cierpienie w rózCnych intencjach: za

wspólnote= KościoGa, za poszczególne osoby stanowi =ace j =a lub znajduj =ace sie=

poza t =a wspólnot =a, a takzCe za rózCnorakie dzieGa apostolskie. Ofiara niewido-

mych ma wartość apostolsk =a wynikaj =ac =a z ukrytej w niej mocy53. Osoby

niewidome, świadomie i dobrowolnie ofiarowuj =ace wGasne cierpienie, traktuj =a-

ce je jako forme= apostolstwa, nazywane bywaj =a filarami KościoGa i porówny-

wane z me=czennikami, ofiarowuj =acymi swe zCycie54.

Inn =a form =a apostolstwa ludzi niewidomych jest modlitwa, be=d =aca wyra-

zem ich wiary, nadziei i miGości55. Ofiarowana – podobnie jak cierpienie –

jest darem dla KościoGa i świata. Dzie=ki modlitwie za innych niewidomi staj =a

w pierwszym szeregu troszcz =acych sie= o zbawienie świata. Wielu wierz =acych

uwazCa, zCe modlitwa niewidomych, tak jak modlitwa innych cierpi =acych, ma

szczególn =a wartość w oczach BozCych. Jeśli jest poG =aczona z cierpieniem, staje

sie= wyrazem solidarności z cierpi =acym Chrystusem na krzyzCu. V =aczona z ofia-

r =a i me=k =a Chrystusa ma znaczenie zbawcze.

*

Wskazane przez Stolice= Apostolsk =a zasady personalizacji, integracji i nor-

malizacji niepeGnosprawnych pozwalaj =a wierz =acym i innym ludziom wokóG

dostrzec osobow =a godność niewidomych, a takzCe podj =ać skuteczne dziaGania

na rzecz przyznania nalezCnego im miejsca w zCyciu KościoGa i spoGeczeństwa.

Doświadczenie pastoralne wskazuje, zCe w wielu sytuacjach podwazCa sie= rów-

ność niewidomych wobec innych ludzi, co skutkuje ich izolacj =a i marginaliza-

cj =a. Potrzebne s =a zatem wielokierunkowe dziaGania na rzecz poprawy sytuacji

egzystencjalnej tych niepeGnosprawnych. NalezCy dokGadać starań, aby prawo

stanowione miaGo na uwadze wspieranie takich osób i braGo ich w obrone=.

WazCne jest w tym wzgle=dzie ksztaGtowanie opinii publicznej i formacja po-

szczególnych uczestników zCycia spoGecznego, aby byli otwarci na niewido-

(Budapeszt 20.08.1991). OsRomPol 12:1991 nr 9-10 s. 29.
53 Por. B e n e d y k t XVI. Ore#dzie na XIX Światowy Dzień Chorego 2011 r. OsRomPol

32:2011 nr 2 s. 5.
54 Por. R. R a k. Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. „Śl =askie Studia Historyczno-

Teologiczne” 33:2000 s. 270-271.
55 J a n P a w e G II. Przemówienie Róz@aniec wasz #a modlitw #a (Rzym 11.02.2003).

OsRomPol 24:2003 nr 4 s. 44.
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mych, poznawali ich i ich potrzeby, oraz by byli gotowi przychodzić im
z kompetentn Fa pomoc Fa.

PowyzHsze zasady sJuzHby niepeJnosprawnym mozHna zaaplikować w zHycie
wspólnoty KościoJa. Niewidomi powinni zaj Fać wJaściwe im miejsce przede
wszystkim w parafiach, jako peJnoprawni ich czJonkowie. NalezHy zapewnić
im jak najszerszy dosteFp do sJowa BozHego, umozHliwić im peJne uczestnictwo
w liturgii i pomóc w budowaniu parafii jako wspólnoty miJości.

Dla uzupeJnienia duszpasterstwa zwyczajnego, realizowanego w parafii,
trzeba zorganizować duszpasterstwo nadzwyczajne na pJaszczyźnie diecezjal-
nej i na obszarze objeFtym dziaJaniem konferencji episkopatu. Takie dusz-
pasterstwo powinno sJuzHyć inspiracj Fa pracy pastoralnej wobec niewidomych
w parafiach, a takzHe budować wspólnoteF wiary, nadziei i miJości w środo-
wisku ludzi z uszkodzonym wzrokiem.
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THE VISUALLY IMPAIRED IN THE CHURCH COMMUNITY

S u m m a r y

The visually impaired person is created in the image of God, as is the person with normal

vision. The impairment does not infringe on the dignity of the impaired. The impaired person

is a fully-fledged subject, enjoying all the rights that relate to his/her belonging to the Church

and society. The visually impaired are incorporated into the Church through Baptism. They

undertake their Christian and personal vocation in the Church. The impairment makes the

vocation of an impaired person unique. It is one of its kind and can me more difficult than

that of a person with normal vision. The visually impaired are also called to participate in

apostolic action – in the form they are fit for. Their apostolic activity mostly consists in giving

the testimony of their Christian life, their acceptance of the suffering and devoting it to Chris-

tian causes, and in their prayer. The Church community offers them spiritual, psychological

and material support.

Translated by Konrad Klimkowski
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Vanie niewidomego, posVuga charytatywna.


