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KS. DARIUSZ LIPIEC*

DUSZPASTERSTWO RODZIN 
Z DZIE,MI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

 Duszpasterstwo rodzin okre)lane jest jako „system ko)cielnych działa%,
które zmierzaj& do urzeczywistnienia zbawczego planu, dotycz&cego mał-
$e%stwa i rodziny”1. Realizacja tak sformułowanego celu duszpasterstwa 
rodzin stanowi du$e wyzwanie dla współczesnego Ko)cioła. Szczególnie 
wiele ró$norakich trudno)ci napotyka ono w posłudze rodzinom znajduj&-
cym si' w sytuacjach trudnych. Do sytuacji takich, obok bezdzietno)ci, 
problemu uzale$nie%, podeszłego wieku, wdowie%stwa, zalicza si' równie$
obecno)( w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Pojawienie si' w rodzinie 
takiego dziecka zwi&zane jest z daleko id&cymi zmianami, wobec których 
rodzina bywa niekiedy bezradna. Pomoc rodzinom z niepełnosprawnymi 
dzie(mi jest wyzwaniem dla ró$nych osób i instytucji publicznych oraz dla 
wspólnoty Ko)cioła i duszpasterstwa. 

1. RODZINA JAKO *RODOWISKO "YCIA I WYCHOWANIA 

DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 Rodzina stanowi najlepsze )rodowisko do $ycia i rozwoju dziecka. Sta-
bilne podstawy do przyj'cia i wychowania potomstwa daje zwłaszcza ro-
dzina oparta na sakramentalnym mał$e%stwie rodziców. Dzieje si' tak dla-
tego, $e mał$e%stwo takie w swojej naturze nosi znamiona trwało)ci i wier-
no)ci – mał$onkowie oddaj& si' sobie nawzajem w sposób całkowity i nie-
odwracalny. Rodzina na nim oparta przenikni'ta jest wzajemn& miło)ci&
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osób. Atmosfera miło)ci sprzyja przyjmowaniu i wychowaniu dziecka. Jest 
ona zwłaszcza po$&dana, gdy chodzi o przyj'cie i rozwój dziecka niepełno-
sprawnego, które w swej ograniczono)ci jest bardziej bezbronne i zale$ne od 
rodziców i rodziny. Potrzebuje ono bowiem szczególnej opieki i troski ze 
strony otoczenia2.
 Podstawowym zadaniem rodziców maj&cych niepełnosprawne dziecko 
jest piel'gnowanie miło)ci mał$e%skiej. Klimat miło)ci podsycanej przez 
rodziców wpływa na dziecko i jego rozwój. W takiej atmosferze dziecko 
czuje, $e jest akceptowane takim, jakie jest, ze swoj& niepełnosprawno)ci&
i odmienno)ci&. Czuje ono, $e jest kochane i cenione dla niego samego. 
Przebywanie w atmosferze miło)ci i akceptacji daje niepełnosprawnemu 
dziecku poczucie bezpiecze%stwa. Wychowanie natomiast w takim klimacie 
przyczynia si' do ukazania dziecku warto)ci jego istnienia jako osoby ludz-
kiej, maj&cej godno)( dziecka Bo$ego, bez wzgl'du na stopie% uszkodzenia 
ciała lub niepełnosprawno)ci intelektualnej3. Dziecku łatwiej jest wówczas 
zrozumie( sens i znaczenie cierpienia, bólu, ogranicze% oraz nierzadko 
ubóstwa, które towarzyszy niepełnosprawno)ci. Sprzyja to akceptacji siebie 
takim, jakim si' jest, czyli jako osoby dotkni'tej kalectwem. Atmosfera 
miło)ci roztaczanej przez rodziców sprzyja wychowaniu do warto)ci moral-
nych, co ma znaczenie zwłaszcza dla formowania w dziecku poczucia dobra 
i zła, a tak$e umiej'tno)ci dawania i brania. 
 Atmosfera miło)ci, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, 
ma znaczenie w procesie jego socjalizacji. W klimacie miło)ci dziecko 
łatwiej uczy si' nawi&zywania relacji interpersonalnych – najpierw z rodzi-
cami, a nast'pnie z rodze%stwem i innymi członkami rodziny. Nawi&zywaniu 
i rozwijaniu relacji mi'dzyosobowych sprzyja naturalno)( relacji mi'dzy 
rodzicami. Sprawia ona, $e relacje z dzieckiem niepełnosprawnym rozwijaj&
si' w sposób naturalny, niejako spontaniczny. Spontaniczno)( ta przejawia 
si' nast'pnie w relacjach z rodze%stwem, które traktuje niepełnosprawno)(
brata lub siostry jako zwyczajny fakt, a jego samego jako osob' równ& sobie. 
 Afirmacja dziecka niepełnosprawnego wynikaj&ca z miło)ci ma tak$e
znaczenie dla relacji rodziców z pozostałymi, sprawnymi dzie(mi. Zapo-
biega ona, z jednej strony, marginalizacji dziecka niepełnosprawnego w $y-
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ciu rodziny, a z drugiej strony skoncentrowaniu uwagi na tym dziecku, co 
mogłoby prowadzi( do zaniedbywania dzieci pełnosprawnych lub wł&czenia 
ich jedynie w orbit' troski o niepełnosprawne rodze%stwo. Taka postawa 
rodziców mo$e wywoła( niech'( rodze%stwa sprawnego wobec niepełno-
sprawnego. Jako zadanie rodziców jawi si' tu afirmacja i docenianie ka$-
dego z dzieci tak, aby wszystkie czuły si' akceptowane i usatysfakcjono-
wane. Rodzice mog& to osi&gn&(, wprowadzaj&c w klimat domu rado)(
i $yczliwo)(. *wiadectwo chrze)cija%skiego $ycia i przykład w traktowaniu 
wszystkich dzieci w du$ym stopniu przyczyniaj& si' do tworzenia wspólnoty 
rodzinnej4.
 Rodzina jest podstawowym terenem, na którym dokonuje si' rehabilitacja 
dziecka niepełnosprawnego. Tam proces rehabilitacji ma swój pocz&tek, 
a obecno)( rodziny i innych bliskich osób jest niezb'dna w całym jej prze-
biegu. W )rodowisku rodzinnym nacechowanym miło)ci& dziecko niepełno-
sprawne ma szans' rozwin&( w pełni swe fizyczne i psychiczne mo$liwo)ci.
Predyspozycje psychofizyczne dziecka w poł&czeniu z wiedz& rodziców 
maj& szans' zaowocowa( pełnym rozwojem ludzkich, moralnych i ducho-
wych przymiotów. Blisko)( rodziców i rodze%stwa, kontakt, jaki maj&
z dzieckiem: fizyczny, werbalny i niewerbalny, wzrokowy, ma pozytywny 
wpływ na rozwój umysłowy i fizyczny dziecka niepełnosprawnego. 
 Kontakt z rodzin& jest konieczny dla rozwoju dziecka niepełnosprawnego 
– i to bez wzgl'du na rodzaj niepełnosprawno)ci (ruchowa, sensoryczna czy 
intelektualna) i bez wzgl'du na jej stopie% – tak$e w sytuacji, gdy z uwagi 
na konieczno)( rehabilitacji lub nauki dochodzi do opuszczenia przez nie 
rodziny. Jak najcz'stsze odwiedziny dziecka w o)rodku szkolno-wychowaw-
czym b&d+ rehabilitacyjnym oraz mo$liwie jak najcz'stszy i jak najdłu$szy 
pobyt dziecka w domu rodzinnym podczas przerw i ferii przyczyniaj& si' nie 
tylko do podtrzymywania wi'zi emocjonalnych, lecz maj& tak$e pozytywny 
wpływ na post'p procesów nauczania, wychowania i rehabilitacji. 
 W procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego, zwłaszcza obarczo-
nego niepełnosprawno)ci& intelektualn&, szczególnie wa$ne jest kształto-
wanie jego sfery emocjonalnej i płciowo)ci5. Osoby niepełnosprawne, tak$e
umysłowo, mog& wie)( prawdziwe $ycie uczuciowe i seksualne, na miar'
swoich mo$liwo)ci i zdolno)ci nawi&zywania relacji mi'dzyosobowych. Nie 

4 T e n $ e. Homilia Ko)ciół jest dla was „go)cinnym domem” (Rzym, 3.12.1999). „L’Osser-
vatore Romano” (wyd. polskie) 22:2001 nr 3 s. 43. 

5 Por. A. K i c i % s k i. Katecheza osób z niepełnosprawno)ci& intelektualn&. Lublin: Wydaw-
nictwo KUL 2007 s. 78. 
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jest rzecz& wła)ciw& poddawanie ludzi niepełnosprawnych przymusowej ste-
rylizacji, przyzwalanie na dokonywanie u tych osób aborcji albo stosowanie 
antykoncepcji przy równoczesnej akceptacji swobodnego $ycia seksualnego. 
 Wskazane jest, aby proces wychowania do $ycia uczuciowego i płciowe-
go dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie, rozpoczyna( w ro-
dzinie jak najwcze)niej. Wychowanie to ma swój pocz&tek w wychowaniu 
do $ycia w relacjach z innymi lud+mi, tak$e odmiennej płci. Obejmuje ono 
wychowanie do szacunku dla innych, dla ich prywatno)ci i ukazywanie 
)wi'to)ci ich ciała. Tak$e poznanie własnego ciała i odkrycie jego )wi'to)ci
jest jednym z elementów wychowania do $ycia płciowego, jakie dokonuje 
si' w rodzinie6.
 Wychowanie do $ycia uczuciowego i płciowego obejmuje tak$e kształto-
wanie umiej'tno)( kontroli swego zachowania przez niepełnosprawne dziec-
ko, a tak$e dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Zadaniem rodziców 
jest w tym wzgl'dzie u)wiadomienie dziecku istniej&cych przeszkód, jakie 
wynikaj& z jego niepełnosprawno)ci, w sytuacji, gdy podejmuje ono plany 
zwi&zane z zawarciem mał$e%stwa. Dziecku powinna towarzyszy( )wiado-
mo)(, $e wobec niemo$no)ci zawarcia własnego mał$e%stwa znajdzie w ro-
dzicach i rodzinie duchowe oparcie i ciepło oraz – na ile jest to mo$liwe – 
tak$e mo$liwo)( realizacji miło)ci. Celem wychowania do $ycia uczucio-
wego i seksualnego jest tak$e ochrona osoby niepełnosprawnej przed pro-
miskuityzmem i wykorzystaniem7.

2. TRUDNO*CI RODZINY 

Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM

 Trudno)ci w funkcjonowaniu mał$e%stwa i rodziny zwi&zane z niepełno-
sprawno)ci& dziecka rozpoczynaj& si' jeszcze przed jego narodzeniem. 
Informacja o mo$liwo)ci przyj)cia na )wiat dziecka obarczonego kalectwem 
jest cz'sto dla rodziców szokuj&ca. Trudno jest im zaakceptowa( niespraw-
no)( i odmienno)( dziecka. Stoi to w opozycji do marze% o szcz')liwej 
rodzinie i jej harmonijnym $yciu. Dla wielu współczesnych mał$e%stw per-

6 A. B a r t o s z e k. Moralny wymiar wychowania do czysto)ci osób niepełnosprawnych. W: 
Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, K. Sosna. Katowice: Ksi'-
garnia )w. Jacka 2007 s. 88-90. 

7 Dokument Stolicy Apostolskiej na Mi'dzynarodowy Rok Osób Upo)ledzonych. „Ateneum 
Kapła%skie” 76:1984 z. 1 s. 14. 
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spektywa narodzin niepełnosprawnego dziecka stoi w sprzeczno)ci z wizj&
sukcesu $yciowego, którego elementem s& zdrowe i w pełni sprawne dzieci. 
Rodzicom towarzyszy niekiedy poczucie krzywdy, jakiego doznali z chwil&
pojawieniem si' dziecka niepełnosprawnego8. Wiele mał$e%stw spotyka si'
z pokus& dokonania aborcji, gdy wyniki bada% prenatalnych wskazuj& na 
mo$liwo)( niepełnosprawno)ci oczekiwanego dziecka, i niektóre z nich tej 
pokusie ulegaj&. Trudno)( z zaakceptowaniem niepełnosprawno)ci przeradza 
si' wówczas w brak akceptacji dla dziecka. Decyduj&c si' na aborcj', ro-
dzice nie dostrzegaj& ludzkiej godno)ci nienarodzonego dziecka, a tak$e bo-
j& si' wysiłku i wyrzecze% zwi&zanych z jego utrzymaniem i wychowaniem9.
 Trudno)ci z akceptacj& niepełnosprawnego dziecka towarzysz& rodzicom 
tak$e po jego urodzeniu i maj& znaczny wpływ na postawy rodzicielskie wo-
bec niego. Wyró$niono kilka niewła)ciwych postaw rodziców wzgl'dem nie-
pełnosprawnego dziecka, zwi&zanych bezpo)rednio z trudno)ciami z zaak-
ceptowaniem dziecka b&d+ jego niepełnosprawno)ci. Do bł'dnych postaw 
rodzicielskich zalicza si' postaw' zaprzeczenia. Polega ona na tym, $e
rodzice akceptuj& dziecko, nie akceptuj& natomiast jego niepełnosprawno)ci.
Maj& nieprawdziwy obraz dziecka i jego mo$liwo)ci. W efekcie stawiaj&
dziecku nieadekwatne, zbyt wysokie wymagania w porównaniu z jego mo$-
liwo)ciami. Prowadzi to do frustracji dziecka i jego niech'ci do podejmo-
wania jakichkolwiek wysiłków i działa%. Dziecko nie mo$e pozna( swoich 
prawdziwych mo$liwo)ci i nauczy( si' działa% i czynno)ci, które s& dla 
niego dost'pne. Taka postawa rodzicielska w du$ym stopniu utrudnia przy-
gotowanie dziecka do samodzielnego $ycia w przyszło)ci10.
 Inn& bł'dn& postaw& rodziców wzgl'dem niepełnosprawnego dziecka jest 
postawa ukrytego odrzucenia. Polega ona na braku akceptacji dziecka przy 
jednoczesnym ukrywaniu takiej postawy przed otoczeniem. Brak akceptacji 
maskowany jest, na przykład, nadopieku%czo)ci&, a motywem takiego zacho-
wania jest najcz')ciej obawa przed reakcj& otoczenia na odrzucenie przez 
nich dziecka. W rzeczywisto)ci rodzice czuj& si' upokorzeni narodzinami 
dziecka z niepełnosprawno)ci&, czuj& do niego $al i niech'(. Dziecko wy-

8 Por. M. W a n d r a s z. Przebaczenie jako jeden z czynników pogodzenia si' z niepełno-

sprawno)ci& dziecka. W: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, 
K. Sosna. Katowice: Ksi'garnia )w. Jacka 2007 s. 44-46. 

9 A. B a r t o s z e k. Niepełnosprawno)( jako wyzwanie moralne. W: Osoby niepełnosprawne 

w $yciu społecze%stwa i Ko)cioła. Red. A. Bartoszek, D. Sitko. Tarnów: Biblos 2003 s. 80-81. 
10 D. R y s i a k. Postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego. „Nasze Dzieci” 2001 

nr 2 s. 17. 
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chowywane w takiej atmosferze czuje, $e nie jest akceptowane i kochane. 
Swoj& niepełnosprawno)( postrzega jako co) poni$aj&cego, a siebie jako 
kogo) gorszego. Przyjmowana przez rodziców postawa ukrytego odrzucenia 
jest u dziecka +ródłem niskiego poczucia własnej warto)ci. Dziecko nie-
pełnosprawne ma wówczas trudno)ci w nawi&zywaniu kontaktów z innymi 
lud+mi, przejawia tendencj' do wycofywania si' z $ycia i ucieczki w )wiat 
fantazji lub szukania kontaktów z osobami o skłonno)ciach neurotycznych. 
Podobn& do tej, lecz tak$e bł'dn&, jest postawa jawnego odrzucenia. Cha-
rakteryzuje si' ona tym, $e rodzice otwarcie manifestuj& brak akceptacji 
niepełnosprawnego dziecka. Skutkuje ona niech'ci& wobec dziecka, izolo-
waniem go od otoczenia, niekiedy wrogo)ci&, a w skrajnych przypadkach 
nawet agresj&. Na postaw' jawnego odrzucenia dziecko reaguje zazwyczaj 
silnymi mechanizmami obronnymi. 
 Odmienn&, ale równie$ bł'dn&, postaw& przyjmowan& wobec niepełno-
sprawnego dziecka jest postawa nadmiernej opieku%czo)ci. Jej +ródłem jest 
nadmierna obawa o bezpiecze%stwo dziecka. Przejawia si' ona cz'sto w ogra-
niczaniu aktywno)ci dziecka, a w skrajnych przypadkach nawet wyr'czaniu 
dziecka w wykonywaniu podstawowych czynno)ci, takich jak mycie czy 
ubieranie si'. Skutkiem takiej postawy rodziców jest brak samodzielno)ci
dziecka. Nie potrafi ono nie tylko radzi( sobie z zaistniałymi trudno)ciami, 
ale tak$e nie potrafi samodzielnie funkcjonowa(. Cz'sto efektem takiej po-
stawy jest uzale$nienie dziecka od opieki innych osób11.
 Na wspomniane negatywne postawy rodziców wzgl'dem niepełnospraw-
nego dziecka i ich skutki wskazuje te$ watyka%ski dokument Rodzina a integ-

racja osób niepełnosprawnych w dzieci%stwie i wieku dorastania. Jako pierw-
sza wymieniona została postawa odrzucenia, niekiedy ukryta. Zwi&zana jest 
ona z poczuciem winy z powodu zrodzenia dziecka obarczonego kalectwem 
oraz prób& zrzucania tej winny na innych. Inna postawa negatywna okre)lona
została jako l'k. Postawa ta jest reakcj& na wyimaginowane zagro$enia 
zwi&zane z niepełnosprawno)ci& dziecka. Ujawnia ona niezdolno)( rodziców 
do przystosowania si' do nowej sytuacji, nieumiej'tno)( podejmowania de-
cyzji oraz poszukiwania sposobów i )rodków do rozwi&zywania zaistniałych 
trudno)ci. Dokument wskazuje tak$e na postaw' nadopieku%czo)ci, kiedy to 
rodzice, wyr'czaj&c dziecko we wszystkim, uniemo$liwiaj& mu osi&gni'cie 
mo$liwego stopnia samodzielno)ci. Kolejna postawa negatywna to postawa 

11 R. S z c z e p a n i k. Elementy pedagogiki specjalnej. Łód+: Wydawnictwo Wy$szej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej 2007 s. 167-175. 
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rezygnacji. Jej konsekwencj& jest brak aktywnego, twórczego oddziaływania 
na dziecko niepełnosprawne, a ostatecznym efektem brak rozwoju dziecka 
ku samodzielno)ci12.
 Z obecno)ci& niepełnosprawnego dziecka w rodzinie mog& wi&za( si'
tak$e problemy w relacjach mi'dzy rodze%stwem. Przyznawanie dziecku 
niepełnosprawnemu centralnego miejsca w rodzinie mo$e powodowa( za-
zdro)( u sprawnych dzieci, a w konsekwencji niech'( do niego13. Tak$e nad-
mierne obci&$anie dzieci sprawnych opiek& nad niepełnosprawnym mo$e
powodowa( u nich niech'( do tego dziecka. Z kolei za) marginalizacja 
dziecka niepełnosprawnego mo$e sta( si' +ródłem lekcewa$enia ze strony 
sprawnego rodze%stwa. 
 Trudno)ci rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym wi&$& si' niekiedy z re-
akcj& )rodowiska14. Niekiedy osoby ze )rodowiska zamieszkania i pracy ro-
dziców, a nawet nale$&ce do dalszej rodziny, nie rozumiej&c specyfiki nie-
pełnosprawno)ci dziecka, jej nast'pstw w $yciu jego i rodziny, reaguj& l'kiem 
na jego obecno)(. Wobec tego l'ku demonstruj& postaw' obronn&, jak& jest 
odrzucenie takiego dziecka i odsuni'cie si' od jego rodziców. Taka postawa 
otoczenia jest +ródłem marginalizacji tak samego niepełnosprawnego, jak i je-
go rodziny, która prowadzi nast'pnie do dyskryminacji w $yciu społecznym15.
 Innego rodzaju trudno)ci, jakie napotyka rodzina z dzieckiem niepełno-
sprawnym, zwi&zane s& z brakiem dostatecznego dost'pu do leczenia, reha-
bilitacji i kształcenia na wła)ciwym poziomie. Leczenie, rehabilitacja i edu-
kacja dzieci niepełnosprawnych s& dost'pne dla osób dotkni'tych wszyst-
kimi rodzajami niepełnosprawno)ci, lecz zakres oferty i poziom realizacji 
tych dóbr nie jest dost'pny dla wszystkich rodzin w tym samym zakresie i na 
takim samym, adekwatnym do potrzeb dziecka, poziomie. Szczególnie ro-
dzice mieszkaj&cy z dala od du$ych o)rodków miejskich maj& trudno)ci
z dost'pem do wła)ciwej opieki i pomocy dla swoich dzieci16.
 Trudno)ci, jakie napotyka rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, do-
tycz& tak$e prawodawstwa, które nie zawsze wspiera w wystarczaj&cy spo-

12 Rodzina a integracja osób niepełnosprawnych w dzieci%stwie i wieku dorastania s. 51-52. 
13 Por. M. K o m o r s k a. Sytuacja dzieci i młodzie$y niepełnosprawnej w społecze%stwie pol-

skim. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2000 s. 95.
14 Por. W. J a n o c h a. Poczucie sensu $ycia osób z niepełnosprawno)ci&. Kielce: Jedno)(

2008 s. 35. 
15 Dokument Stolicy Apostolskiej na Mi'dzynarodowy Rok Osób Upo)ledzonych s. 16-17. 
16 Por. F. W o j c i e c h o w s k i. Niepełnosprawno)(, rodzina, dorastanie. Warszawa: Wy-

dawnictwo Akademickie „"ak” 2007 s. 98-91. 
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sób starania rodziców w procesie leczenia, kształcenia i rehabilitacji ich 
dziecka. Niekiedy władze publiczne nie przychodz& im z adekwatnym 
wsparciem moralnym i materialnym. Nie zawsze tak$e władze te wspieraj&
specjalistów, którzy pracuj& na rzecz osób niepełnosprawnych17.
 Innym problemem jest brak rozwini'tego wolontariatu. Brakuje nie tylko 
osób, które z oddaniem mogłyby słu$y( niepełnosprawnym dzieciom i ich 
rodzicom, lecz tak$e nie wszystkie osoby zaanga$owane w t' pomoc maj&
odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje osobowo)ciowe i moralne. Tak$e
odczuwalny dla rodzin w niepełnosprawnymi dzie(mi jest brak )rodowisk 
i organizacji, które w ró$nych sytuacjach i potrzebach powinny je wspiera(.

3. WSPIERANIE RODZICÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA

 Obecno)( rodzin z niepełnosprawnymi dzie(mi jest wyzwaniem przede 
wszystkim dla duszpasterstwa parafialnego. Duszpasterze parafialni powinni 
otacza( takie rodziny szczególn& trosk&, cz')ciej si' z nimi kontaktowa(
i podtrzymywa( na duchu ich członków18. Na czoło zada% duszpasterzy 
wysuwa si' konieczno)( wyj)cia do rodziców w sytuacji wstrz&su, gdy do-
wiaduj& si' o niepełnosprawno)ci dziecka. Trzeba im pomóc, aby umieli 
„otoczy( dziecko szczególn& trosk&, rozwija( gł'boki szacunek dla jego 
godno)ci osobistej oraz ze czci& i wielkodusznie słu$y( jego prawom. Od-
nosi si' to do ka$dego dziecka, ale szczególnie wa$kie staje si' wobec 
dziecka małego, wymagaj&cego opieki całkowitej, wobec dziecka chorego, 
cierpi&cego lub upo)ledzonego” (FC 26). 
 Wa$nym zadaniem duszpasterskim jest pomoc rodzicom w akceptacji 
dziecka z jego niepełnosprawno)ci&. Akceptacja dziecka i jego niepełno-
sprawno)ci umo$liwia przyj'cie w pełni daru $ycia, które przychodzi na 
)wiat. Kluczowe znaczenie ma w tym wzgl'dzie głoszenie rodzicom prawdy, 
$e ich dziecko posiada godno)( ludzk&, a jego warto)( jako osoby nie zale$y
od jego autonomii, rozumu, zdolno)ci decydowania o sobie samym czy 
sprawno)ci fizycznej. Przesłanie kierowane do rodziców ma na celu utwier-
dzenie ich w przekonaniu, $e ich dziecka Bóg pragnie dla niego samego i $e

17 Por. A. F i r k o w s k a - M a n k i e w i c z, G. S z t u m s k i. Pedagogika specjalna i system 

kształcenia osób z niepełnosprawno)ciami w Polsce. W: D. D e u t s c h  S m i t h. Pedagogika 

specjalna. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 s. 333-347. 
18 Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin nr 68. 
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nosi ono w sobie obraz i podobie%stwo Bo$e. Rodzicom mo$e bowiem 
pojawi( si' my)l, $e Bóg „pomylił si'”, stwarzaj&c niepełnosprawne dziec-
ko. Duszpasterze powinni utwierdza( rodziców w przekonaniu, $e Bóg 
kocha ich dziecko jako osob' i $e nosi ono w sobie podobie%stwo do cier-
pi&cego Chrystusa, który otacza je swoj& szczególn& opiek&19.
 Zadaniem duszpasterstwa jest ukazanie godno)ci dziecka niepełnospraw-
nego, która nie jest i nie mo$e by( pomniejszana przez fizyczn& lub umy-
słow& ułomno)(, i nie jest ograniczana przez trudno)ci, jakie dziecko to ma 
w funkcjonowaniu we wspólnocie ludzkiej. Rodziców nale$y podtrzymywa(
tak$e w prze)wiadczeniu, $e istnienie dziecka i jego obecno)( w rodzinie ma 
wi'ksz& warto)( ni$ jego u$yteczno)( i sprawno)(20.
 Pomoc w akceptacji dziecka i jego niepełnosprawno)ci wi&$e si' z ko-
nieczno)ci& pomocy w budowaniu wizji jego $ycia i przyszło)ci. Akceptacja 
dziecka jako osoby niepełnosprawnej oznacza w tej mierze przyj'cie adek-
watnego do stanu zdrowia dziecka sposobu leczenia i rehabilitacji. W sytuacji 
braku takiej akceptacji rodzicom grozi niebezpiecze%stwo poszukiwania za 
wszelk& cen' sposobów leczenia i terapii w celu uleczenia dziecka. Szukanie 
nadzwyczajnych metod terapeutycznych, gdy nie przynios& spodziewanego 
efektu, mo$e przynie)( rozczarowanie i zaowocowa( utrat& nadziei, a nast'p-
nie brakiem potrzebnej opieki, rehabilitacji i wychowania dziecka. 
 Rozmowy duszpasterzy z rodzicami daj& sposobno)( ukazania chrze)ci-
ja%skiego sensu cierpienia, a tak$e warto)ci po)wi'cenia, z jakim przyjmuj&
i wychowuj& oni swoje dziecko. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym 
i jego wychowanie s& )wiadectwem miło)ci chrze)cija%skiej zakorzenionej 
w krzy$u Chrystusa21. Rodzice powinni zosta( utwierdzeni w przekonaniu, 
$e ofiarne przyj'cie takiego dziecka, b'd&cego jednym z „ubogich” i „sła-
bych” w oczach Bo$ych zadaje kłam niekiedy głoszonej idei, $e osoba nie-
pełnosprawna jest zb'dnym ci'$arem dla rodziny i społecze%stwa lub wr'cz 
niegodna i niezdolna do tego, aby w pełni prze$ywa( własne istnienie. Po-
winni oni natomiast zosta( przekonani, $e przyj'cie takiego dziecka jest 
)wiadectwem post'pu cywilizacyjnego.22

 Akceptacja dziecka z jego niepełnosprawno)ci& stoi u podstaw prawidło-
wego jego wychowania. *wiadomo)( rodziców, jakie ograniczenia niesie ze 

19 Rodzina a integracja osób niepełnosprawnych s. 49. 
20 Tam$e. 
21 J a n  P a w e ł  II. Przemówienie „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie” s. 34. 
22 T e n $ e. Przemówienie Szacunek dla $ycia najsłabszych (Rzym, 13.11.2004). „L’Osser-

vatore Romano” (wyd. polskie) 26:2005 nr 2 s. 40. 



KS. DARIUSZ LIPIEC 86

sob& niepełnosprawno)(, a tak$e jakie mo$liwo)ci rozwojowe tkwi& w ich 
dziecku, pozwala na realizacj' procesu wychowania i rehabilitacji. Efektem 
postawy akceptacji dziecka przez rodziców jest kształtowanie si' u dziecka 
adekwatnego obrazu siebie, który zawiera wiedz' o ograniczeniach i real-
nych mo$liwo)ciach. Dziecko, znaj&c swoje ograniczenia i mo$liwo)ci, mo-
$e skupi( si' na podejmowanych działaniach, jest aktywne i zaradne. Jest 
ciekawe )wiata, ch'tnie uczy si' nowych czynno)ci, a nowe wyzwania przyj-
muje z rado)ci&. Akceptacja dziecka z jego niepełnosprawno)ci& umo$liwia 
z kolei rodzicom skupienie si' na rzeczywistych potrzebach dziecka i wyj-
)cie mu z adekwatn& pomoc&. Oczywi)cie pomoc duszpasterzy w akceptacji 
przez rodziców dziecka z niepełnosprawno)ci& jest konieczna dla jego dal-
szego rozwoju i przygotowania do samodzielnego $ycia23.

4. DZIAŁANIE NA RZECZ SOLIDARNEJ 
POMOCY RODZINIE

 Obecno)( człowieka niepełnosprawnego wskazuje na potrzeb' solidar-
no)ci z nim i jego rodzin&. Zasada solidarno)ci implikuje zaanga$owanie si'
Ko)cioła, a zwłaszcza duszpasterstwa parafialnego oraz ponadparafialnego. 
Działalno)( duszpasterska kierowana jest nie tylko bezpo)rednio do niepeł-
nosprawnego dziecka i jego rodziny – jest ona ukierunkowana na pomoc 
w organizowaniu si' w stowarzyszenia, fundacje i im podobne zrzeszenia, 
maj&ce na celu pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom. Celem duszpaster-
stwa jest w tym wzgl'dzie tak$e wskazywanie na mo$liwo)ci otrzymywania 
pomocy materialnej, medycznej, psychologicznej i innej potrzebnej ze strony 
ró$norakich podmiotów w społecze%stwie24.
 Ogólnym celem działalno)ci stowarzysze% i fundacji pracuj&cych na rzecz 
rodzin z niepełnosprawnymi dzie(mi jest towarzyszenie takim rodzinom. Ich 
obecno)( przy dziecku i jego rodzicach daje mo$liwo)( rozmowy, nawi&-
zywania przyja+ni i wspiera proces wychowania25. Zrzeszenia te dedykowane 
s& głównie rodzinom dotkni'tym konkretnym rodzajem niepełnosprawno)ci
i oferuj& specjalistyczn& pomoc w zakresie przeciwdziałania jej skutkom. Ich 
działalno)( obejmuje organizowanie obozów, pielgrzymek i imprez kultural-
nych, których celem jest głównie wyrwanie niepełnosprawnych i ich rodziców 

23 R y s i a k. Postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego s. 16. 
24 Zob. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin nr 68. 
25 J a n  P a w e ł  II. Przemówienie Dziecko niepełnosprawne w rodzinie s. 34-45. 
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z izolacji. Wiele z nich prowadzi działalno)( rehabilitacyjn&, szkoleniow&
i opieku%cz&. Realizowana jest ona w domach stałego pobytu zwanych schro-
niskami dla niepełnosprawnych, warsztatach terapii zaj'ciowej, )wietlicach 
terapeutycznych, domach dziennego pobytu, obozach rehabilitacyjnych, szko-
łach i przedszkolach integracyjnych i temu podobnych formach26.
 Oprócz pomocy, jakiej udzielaj& niepełnosprawnym dzieciom i ich ro-
dzinom, stowarzyszenia i fundacje pełni& jeszcze inne funkcje. Obok osób 
dotkni'tych niepełnosprawno)ci& skupiaj& one sprawnych wolontariuszy, 
którzy bezinteresownie po)wi'caj& czas i siły na pomoc tym osobom. W ten 
sposób zrzeszenia te staj& si' terenem realizacji miło)ci bli+niego w konkre-
ty sposób. Dla wolontariuszy stwarzaj& mo$liwo)( rozwoju ludzkiej wra$-
liwo)ci i empatii. S& równie$ szkoł& samozaparcia i pracy nad własnymi 
słabo)ciami, kontakt z osobami niepełnosprawnymi obna$a bowiem wszelkie 
niedostatki i braki w przygotowaniu do takiej posługi. Wolontariusze, przez 
obcowanie z niepełnosprawnymi dzie(mi i ich rodzicami, doskonal& swoje 
walory duchowe i moralne27.
 Organizacje posługuj&ce niepełnosprawnym przyczyniaj& si' ponadto do 
przełamywania barier społecznych w relacjach z dzie(mi dotkni'tymi nie-
pełnosprawno)ci& i ich rodzicami. Wiele osób w ich otoczeniu ma znikom&
wiedz' na temat zjawiska niepełnosprawno)ci i $ycia osób ni& dotkni'tych, 
dlatego unikaj& takich osób, nie umiej&c nawi&zywa( z nimi kontaktów i bu-
dowa( relacji. Osoby niepełnosprawne powoduj& u nich niepewno)(, a nie-
kiedy budz& l'k, co jest +ródłem dystansu w kontaktach z nimi. Stowarzy-
szenia i fundacje niepełnosprawnych sprzyjaj& „oswajaniu” ogółu społe-
cze%stwa z niepełnosprawnymi i wchodzeniu w relacje z nimi. 
 W podobny sposób działalno)( tych organizacji sprzyja przełamywaniu 
barier w Ko)ciele. Uprzedzenia wzgl'dem niepełnosprawnych dotycz& za-
równo duchownych, jak i )wieckich. Najjaskrawsze przejawy takiego stanu 
rzeczy daj& si' zauwa$y( podczas przygotowania niepełnosprawnych dzieci 
do I Komunii )wi'tej i spowiedzi, młodzie$y do sakramentu bierzmowania, 
podczas ich udziału w parafialnych Mszach )wi'tych i nabo$e%stwach oraz 
innych zgromadzeniach parafialnych28. Stowarzyszenia i inne organizacje na 

26 T. Z a l e s k i. Stowarzyszenia katolickie wobec osób niepełnosprawnych. W: Osoby niepełno-

sprawne w $yciu społecze%stwa i Ko)cioła. Red. A. Bartoszek, D. Sitko. Tarnów: Biblos 2003 s. 195. 
27 Dokument Stolicy Apostolskiej na Mi'dzynarodowy Rok Osób Upo)ledzonych s. 16. 
28 Por. I. C e l a r y. Kształtowanie postaw duchowych i liturgicznych u dzieci niepełnospraw-

nych. W: Dialog z osobami niepełnosprawnymi. Materiały pokonferencyjne. Red. Z. Brzezinka. 
Katowice: Kuria Metropolitalna 2004 s. 51. 
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rzecz niepełnosprawnych formuj& przede wszystkim kleryków, przyszłych 
duszpasterzy, zaznaczaj&c za) swoj& obecno)( w )rodowiskach lokalnych, 
wpływaj& na opinie publiczn& i jej przychylno)( wzgl'dem niepełnospraw-
nych i ich rodzin29.
 Do zada% duszpasterstwa nale$y tak$e wskazywanie rodzicom niepełno-
sprawnego dziecka mo$liwo)ci uzyskania pomocy medycznej czy psycho-
logicznej. Duszpasterze powinni przynajmniej zna( miejsca i kompetentne 
osoby, które mog& udzieli( wła)ciwej pomocy. Korzystaj&c z pomocy takich 
osób, rodzice dziecka niepełnosprawnego maj& mo$liwo)( zapewnienia 
swemu dziecku adekwatnego wychowania i terapii. Zadaniem duszpasterzy 
jest wskazanie rodzicom nie tylko osób jak najlepiej przygotowanych 
zawodowo, ale tak$e odznaczaj&cych si' wra$liwo)ci& i posiadaj&cych od-
powiednie kwalifikacje moralne. Wszyscy wspomagaj&cy rodzin' dziecka 
niepełnosprawnego powinni bowiem wypełnia( swe zadania w duchu słu$by 
i solidarno)ci z niepełnoprawnymi, w sposób humanitarny30.

ZAKO!CZENIE

 Ró$norodne i zło$one problemy, jakie napotykaj& rodzice wychowuj&cy
dzieci niepełnosprawne, stawiaj& przed duszpasterstwem wielorakie zadania. 
Oprócz dostosowanej do ich sytuacji posługi słowa, wskazuj&cej na sens 
cierpienia i godno)( ich dziecka, oraz posługi sakramentalnej i modlitwy, 
które )ci)lej jednocz& je z krzy$em Chrystusa, duszpasterstwo powinno pro-
wadzi( dzieci niepełnosprawne i ich rodziny ku integracji ze wspólnot&
socjaln& i ko)cieln&. Cel ten jest mo$liwy do osi&gni'cia, gdy wysiłki dusz-
pasterskie prowadzone b'd& dwutorowo. Jeden kierunek pracy duszpas-
terskiej powinien by( zorientowany bezpo)rednio na rodzin' – chodzi tu 
o wielorakie wsparcie rodziny, duchowe i materialne. Drugi kierunek działa%
duszpasterskich powinien by( zwrócony ku )rodowisku. Liczne zadania 
duszpasterskie dotycz& rozwoju wspólnot, w których rodziny z dzie(mi nie-
pełnosprawnymi mog& otrzyma( wła)ciw& pomoc i oparcie. Realizacja tak 
rozumianych zada% wymaga zarówno przygotowanych do tego duszpasterzy, 
jak i )wiadomych i ofiarnie zaanga$owanych )wieckich, którzy mog& pomóc 
rodzinie w zrealizowaniu jej funkcji oraz jej integracji. 

29 Z a l e s k i. Stowarzyszenia katolickie wobec osób niepełnosprawnych s. 195. 
30 Rodzina a integracja osób niepełnosprawnych w dzieci%stwie i wieku dorastania s. 52. 
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PASTORAL CARE 
OF FAMILIES RAISING DISABLED CHILDREN 

S u m m a r y  

 A family which is founded on love, and the sacrament of marriage of the parents is the best 
environment for living, raising and rehabilitating a disabled child. His/her presence presents 
numerous difficulties that the parents have to overcome. Disability often negatively impacts the 
child’s acceptance of the parents. Due to the child’s disability the relationship between the 
parents may be disturbed; its impact is also perceptible in the relationship of the affected child 
with his/her siblings and other family members. Parents not always can look after their disabled 
child and deal with his/her rehabilitation and upbringing. Such difficulties constitute a challenge 
for various people and social institutions that help families with disabled children. Among them 
is also the Church whose pastoral care is meant to directly assist families and guide them in their 
seeking material, medical and psychological help. 

Translated by Tomasz Pałkowski 

Słowa kluczowe: duszpasterstwo, duszpasterstwo rodzin, rodzina, dziecko, dziecko niepełno-
sprawne. 

Key words: pastoral care, family pastoral care, family, child, disabled child.


