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KS. ANDRZEJ KICI SKI *

KATECHEZA PRZED BIERZMOWANIEM 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO CI  INTELEKTUALN

 W my l nauczania Soboru Watyka skiego II, który podkre lił, e nie ma 
pełnego ycia chrze cija skiego bez sakramentów, w Polsce du  wag  przy-
kłada si  do katechezy sakramentalnej osób z niepełnosprawno ci  intelek-
tualn : „Celem sakramentów jest u wi cenie człowieka, budowanie Mistycz-
nego Ciała Chrystusa oraz oddawanie kultu Bogu. Jako znaki maj  one tak e
poucza . Sakramenty nie tylko zakładaj  wiar , lecz za pomoc  słów i rzeczy 
j  podtrzymuj , umacniaj  i wyra aj . Dlatego nazywaj  si  sakramentami 
wiary” (KL 59). ródłem sakramentów jest Bo y plan zbawienia, miłosierny 
zamysł i pragnienie, aby wytyczy  najlepsze drogi wiod ce od stworzenia do 
Boga1. S  to znaki miło ci Boga, który ukochał swoje stworzenia, zanim one 
mogły Go pokocha . Miło  Boga skierowana jest szczególnie ku osobom 
najbardziej potrzebuj cym pomocy na ciele i duszy. Mo na to zauwa y  w po-
stawie Jezusa Chrystusa wobec biednych i cierpi cych. Sakramenty s  rów-
nie  znakami miło ci Ko cioła, który obwieszcza miło  Ojca, Syna i Ducha 

wi tego w widzialnych znakach dla naszego zbawienia i chwały Boga2.

1. BŁ DNE POSTAWY

Jakich bł dów unika  w katechezie osób z niepełnosprawno ci  intelek-
tualn ? Podczas katechezy przygotowuj cej te osoby do przyj cia sakra-
mentów inicjacji chrze cija skiej trzeba z jednej strony unika  zachowania 

Ks. dr hab. ANDRZEJ KICI SKI – kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej KUL; adres do 
korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: kicinski@kul.lublin.pl 
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infantylnego, z drugiej za  pami ta , e nie mo e to by  propozycja typu 
intelektualnego. Jezusa, Syna Bo ego nale y przedstawi  w taki sposób, by 
mo na Go było pozna  bez konieczno ci analiz abstrakcyjnych. Katecheza 
mo e by  typu egzystencjalnego i relacyjnego. Głównym jej celem jest do-
prowadzenie katechizowanych do przyja ni z Jezusem (por. DOK 80). Od 
pocz tku katechezy nale y przypomina  katechizowanym, e prowadzi ich 
Duch Bo y i e s  synami Bo ymi. Zgodnie z Objawieniem trzeba pod-
kre la , e otrzymali oni ducha przybrania za synów, w którym mog  woła :
Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera ich swym wiadectwem, e s  dzie mi 
Bo ymi. Je eli za  s  dzie mi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpi  po to, by te  mie
wspólny udział w chwale (por. Rz 8, 15-17). Katecheza, która jest posług
Słowu Bo emu, b dzie ukazywa , e sam Duch przychodzi z pomoc  ich 
słabo ci. Gdy nie b d  umieli si  modli  tak, jak trzeba, sam Duch przy-
czynia si  za nimi w błaganiach, których nie mo na wyrazi  słowami. Ten 
za , który przenika serca, zna zamiar Ducha i wie, e przyczyni si  za 
wi tymi zgodnie z wol  Bo . Wiemy równie , e Bóg z tymi, którzy Go 

miłuj  i s  powołani według Jego zamiaru, współdziała we wszystkim dla 
ich dobra. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych te  przeznaczył 
na to, by si  stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym 
mi dzy wielu bra mi. Tych za , których przeznaczył, tych te  powołał, 
a których powołał – tych te  usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych 
te  obdarzył chwał  (por. Rz 8, 26-30). Inteligencja wi c to nie jedyny 
przymiot, którym jest zainteresowana katecheza. Dlatego nie nale y obawia
si  zaproponowania kontaktu z Jezusem Chrystusem przez modlitw  i sakra-
menty. Osoby, które nie rozumiej  albo maj  opó nienia w formacji kultu-
rowej i psychologicznej, nie mog  by  pozbawione sakramentalnych darów 
miło ci Boga. Byłoby to znakiem zepchni cia ich na margines ycia Ko -
cioła, a nawet odrzucenia przez społecze stwo i wspólnot  wiernych. 
 W katechezie inicjacyjnej nale y unika  trzech bł dnych postaw, przed 
którymi przestrzega prekursor katechetyki specjalnej, francuski katechetyk 
H. Bissonnier. Pierwsza to katechizowanie osób bez udzielania im sakra-
mentów pod pretekstem, e osoby te s  nieprzygotowane. Druga bł dna 
postawa to udzielanie sakramentów, szczególnie Eucharystii, bez adnego 
przygotowania. Takie zachowanie dowodzi, e osob  niepełnosprawn  inte-
lektualnie uwa a si  za niezdoln  do zrozumienia tego, co robi. Ten rodzaj 
„dobrej woli” kryje w sobie brak szacunku do tych osób, niezrozumienie ich 
i przypuszczenie, e nie ma w nich zdolno ci do nauki religii. Według autora 
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nawet osoby z gł bsz  niepełnosprawno ci  intelektualn  s  w stanie rozwi-
ja  si  religijnie, uczestniczy  w katechezie i przygotowa  do przyj cia sak-
ramentów. Trzecia bł dna postawa to traktowanie katechezy jako wył cznie
przygotowania do sakramentów. Wychowywanie religijne osób z niepełno-
sprawno ci  intelektualn  tylko po to, by przyst piły one do Pierwszej 
Komunii, jest bł dem, którego trzeba si  wystrzega 3.
 Ko ciół naucza, e dla wierz cych sakramenty s  konieczne do zbawienia 
(por. KKK 1129). Nie oznacza to jednak, e mo na ich udziela  ka demu 
bez odpowiedniej katechezy. S  one udzielane w wierze Ko cioła, który po-
maga ka dej osobie y  w stałym kontakcie z Bogiem. W wypadku przy-
st powania osób z niepełnosprawno ci  intelektualn  do sakramentów ini-
cjacji chrze cija skiej zasadnicz  rol  odgrywa wiara rodziców. Wa na jest 
te  zdolno  lokalnych wspólnot eklezjalnych do pełnego wł czenia tych 
osób w swoj  społeczno , z ich ograniczeniami i mo liwo ciami. Pomoc 
rodzicom, zwłaszcza matkom, b dzie polegała na ukazaniu sakramentów ini-
cjacji chrze cija skich jako daru wł czenia w Misterium Paschalne Jezusa, 
a nie tylko jako zewn trznych uroczysto ci. Katecheza mo e pomóc w prze-
zwyci eniu magicznego podej cia rodziców do sakramentów4. Przygoto-
wuj c program katechezy osób z niepełnosprawno ci  intelektualn , trzeba 
ponownie odkry  rol  rodziców chrzestnych, którzy nie b d  tylko wiad-
kami celebracji, lecz oficjalnymi przedstawicielami Ko cioła. Ich misja jest 
funkcj  eklezjaln . Powinni by  nie tylko gł boko wierz cy, ale tak e zdolni 
i gotowi słu y  pomoc  osobie z deficytami na jej drodze ycia chrze-
cija skiego (por. KKK 1255). Przez katechez  powinni by  umocnieni do 

wzi cia stałej odpowiedzialno ci za rozwój łask otrzymanych w sakramen-
tach. Podczas katechezy osób z niepełnosprawno ci  intelektualn  istotne 
b dzie u wiadomienie wszystkim osobom wa nym dla dzieci – rodzicom, 
dziadkom, rodze stwu, wiadkom sakramentów, nauczycielom, katechetom 
itd. – istotnej prawdy, e je li oni b d yli mocn  wiar  w Boga, to dla 
dziecka z niepełnosprawno ci  wiara w Jego obecno  b dzie nie do 
podwa enia5.

3 H. B i s s o n n i e r. Come affrontare gli ostacoli e valorizzare le attitudini nell’approccio 
catechetico con persone handicappate mentali. W: Ufficio Catechistico Nazionale. La Catechesi 
dei disabili nella comunità.  Bologna 1993 s. 22-23. 

4 S. P i n t o r. Linee e prospettive per una pastorale catechistica dei disabili. W: Ufficio Ca-
techistico Nazionale. La Catechesi dei disabili nella comunità. Bologna 1993 s. 27. 

5 Zob. A. K i c i s k i. Katecheza osób z niepełnosprawno ci  intelektualn  w Polsce po So-
borze Watyka skim II. Lublin 2007 s. 180-185. 
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2. TRUDNO CI DO ROZWI ZANIA

Czy osoba z niepełnosprawno ci  intelektualn  mo e przyj  sakrament 
dojrzało ci chrze cija skiej? Katechez  sakramentaln  przed bierzmowaniem 
w parafii s  obj te równie  osoby z niepełnosprawno ci  intelektualn . Naj-
cz stszym problemem wielu duszpasterzy i katechetów w Polsce jest pytanie 
o sens przyst powania tych osób do sakramentu dojrzało ci chrze cija skiej. 
Zauwa y  mo na wiele problemów z poprawnym teologicznym rozumieniem 
znaczenia tego sakramentu. Trzeba pami ta , e udoskonala on łask  chrztu 
i udziela Ducha wi tego, aby gł biej zakorzeni  nas w synostwie Bo ym, 
ci lej – wszczepi  w Chrystusa, umocni  wi  z Ko ciołem, wł czy  bardziej 

w jego misj . „Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharysti  nale
do «sakramentów wtajemniczenia chrze cija skiego», którego jedno  powin-
na by  zachowywana” (KKK 1285). Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, „zdatnym do przyj cia bierzmowania jest ka dy i tylko ten, kto 
został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany” (kan. 889 § 1). Podkre -
lone zostało tak e, e „poza niebezpiecze stwem mierci, maj cy u ywanie 
rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio po-
uczony, wła ciwie dysponowany i mo e odnowi  przyrzeczenia chrzcielne” 
(kan. 889 § 2). Prawo kanoniczne mówi równie  o odpowiednim wieku, wska-
zuj c wiek rozeznania – 7 lat6, jednak decyzj  odno nie do wieku pozostawia 
poszczególnym episkopatom. W Polsce sakrament bierzmowania jest naj-
cz ciej przyjmowany w trzeciej klasie gimnazjum. Nale y podkre li , e po 
odpowiednim przygotowaniu ka dy ochrzczony, a niebierzmowany mo e i po-
winien otrzyma  sakrament bierzmowania. Słowo „ka dy” jest tutaj jedno-
znaczne7. Nie ma zgłosze , e pasterze8 w Polsce kiedykolwiek odmówili oso-
bom z niepełnosprawno ci  intelektualn  udzielenia sakramentu bierzmowania. 

6 KPK kan. 97 § 2: „Małoletni, przed uko czeniem siódmego roku ycia, nazywa si  dziec-
kiem i uwa any jest za nieposiadaj cego u ywania rozumu. Po sko czonym siódmym roku ycia 
domniemywa si , e posiada u ywanie rozumu”. 

7 Pastoral guidelines for the Archdiocese of Chicago. Access to the sacraments of initiation 
and reconciliation for developmentally disabled persons. W: Developmental disabilities and sac-
ramental access. New paradigms for sacramental encounters. Red. E. Foley. Minnesota 1994 
s. 146-147. Zob. tak e: Ufficio Catechistico Nazionale. L’iniziazione cristiana alle persone disa-
bili s. 64. 

8 Słowo „pasterze” odnosi si  tutaj do biskupów. Czasami prasa donosi o przypadkach trud-
no ci w dopuszczaniu do sakramentów inicjacji chrze cija skiej osób z niepełnosprawno ci
intelektualn  przez proboszczów. Jednak na podstawie tych doniesie  nie mo na stwierdzi , e
proboszczowie nie rozumiej  sytuacji czy te  nie troszcz  si  o zaanga owanie rodziców 
w chrze cija skie wychowanie dzieci. 
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 W praktyce cz sto powraca pytanie: Czy osoba z niepełnosprawno ci
intelektualn  mo e przyj  sakrament dojrzało ci chrze cija skiej? Nie jest 
to jednak problem dotycz cy wył cznie tej grupy adresatów katechezy. 
Problem terminu „dojrzało ” powraca w dyskusjach maj cych na celu usta-
lenie dojrzałego wieku młodzie y przyst puj cej do tego sakramentu. Nau-
czanie Ko cioła mówi o nieuto samianiu dojrzałego wieku wiary z dojrza-
łym wiekiem rozwoju naturalnego; jest to zrozumiałe i nieodzowne dla 
poprawnej koncepcji katechezy. „Je li mówi si  czasem o bierzmowaniu 
jako o «sakramencie dojrzało ci chrze cija skiej», to nie nale y myli  do-
jrzałego wieku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego. Nie mo na
tak e zapomina , e łaska chrztu jest łask  darmowego i niezasłu onego 
wybrania. Nie potrzebuje ona «potwierdzenia», aby sta  si  skuteczn .
Przypomina o tym w. Tomasz: «Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy prze-
szkody. Tak wi c nawet w dzieci stwie człowiek mo e osi gn  dosko-
nało  wieku duchowego, o której mówi Ksi ga M dro ci (4, 8): ‘Staro
jest czcigodna nie przez długowieczno  i liczb  lat si  jej nie mierzy’. 
W ten sposób wiele dzieci dzi ki mocy Ducha wi tego, któr  otrzymały, 
walczyło odwa nie i a  do przelania krwi dla Chrystusa»” (KKK 1308). 
A zatem rozwa ania katechetyczne nie powinny si  skupia  na wieku inte-
lektualnym osoby, lecz na wierze jej i wspólnoty, która j  przygotowuje do 
przyj cia sakramentu bierzmowania9.
 Przezwyci y  nale y w tpliwo  wielu osób co do zasadno ci udzielania 
sakramentu gł biej niepełnosprawnym intelektualnie, skoro prawdopodobnie 
nigdy nie b d  one samodzielnie uczestniczy  w yciu Ko cioła. Katecheci 
tych osób jednak stwierdzaj , e nie mo na poni a  ich godno ci i nie nale y
zakłada , e s  to ludzie niepotrzebni. „Powołuj c ich do ycia, Pan Bóg dał 
zarówno im, jak i rodzicom okre lone zadanie do spełnienia: zadanie, któ-
rego przeci tni ludzie mog  nie rozumie , ale nie mog  go negowa . Osoby 
z gł bsz  niepełnosprawno ci  intelektualn  i ich rodziny równie  potrze-
buj  wsparcia mocy Ducha wi tego, by do ko ca wypełni  dane im przez 
Boga zadanie”10.

9 Zob. J. M. H u e l s. Canonical rights to the sacraments. W: Developmental disabilities and 
sacramental access. New paradigms for sacramental encounters. Red. E. Foley. Minnesota 1994 
s. 102-104. Autor ustosunkowuje si  do bł dnego pojmowania dojrzało ci chrze cija skiej i pod-
kre la prawo ka dej ochrzczonej osoby, tak e niepełnosprawnej intelektualnie, do przyj cia
sakramentu bierzmowania razem z rówie nikami. 

10 K. L a u s c h. Wychowanie religijne uczniów gł biej upo ledzonych umysłowo. W: Prze-
wodnik dla nauczycieli uczniów upo ledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Cz. I. Red. M. Piszczek. Warszawa 2001 s. 128. 
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3. WZÓR DO NA LADOWANIA

 Cennym wkładem do opracowania nowej koncepcji katechezy osób z nie-
pełnosprawno ci  intelektualn  s  słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 
w 1981 r. podczas udzielania sakramentu bierzmowania o miu niepełno-
sprawnym chłopcom w kaplicy Matyldy w Watykanie. Przemawiaj c do 
nich, Ojciec wi ty podkre lił, e przez chrzest ju  stali si  chrze cijanami, 
dzie mi Bo ymi, bra mi Jezusa i członkami Ko cioła. Mówił tak e o ko-
nieczno ci wzbogacenia i dopełnienia chrztu przez sakrament bierzmowania, 
Duch wi ty bowiem nadaje doskonało  temu, co zapocz tkował w dniu 
chrztu. Jan Paweł II ukazał, e przez sakrament bierzmowania zostan  jesz-
cze bardziej wł czeni w Jezusa oraz stan  si  dojrzałymi i odpowiedzialnymi 
członkami Ko cioła. Podczas tej celebracji padły profetyczne słowa, e
przed otrzymaniem sakramentu bierzmowania młodzie  niepełnosprawna 
była traktowana jak dzieci, które tylko brały. Natomiast po przyj ciu sakra-
mentu stanie si  dojrzała, czyli zdolna do nauki: dawania, wzrastania i doko-
nywania czego  pi knego i wielkiego dla Chrystusa i braci. W papieskiej 
katechezie nie zabrakło te  wyja nienia, jak tego mo na dokona : „Powie-
cie: czego  mo emy dokona  my, skoro jeste my słabi? Posłuchajcie, co 
powiedział nam w. Paweł: «Podobnie tak e Duch przychodzi z pomoc
naszej słabo ci […], przyczynia si  za nami w błaganiach, których nie 
mo na wyrazi  słowami» (Rz 8, 26). Duch wi ty daje wam sił  i energi .
Jeden z siedmiu darów, jakie wam przynosi, nazywa si  darem m stwa. 
Pami tacie, co zdarzyło si  w dniu Pi dziesi tnicy? Duch wi ty zst pił ze 
swoj  moc , jak gwałtowny wicher, do Wieczernika, gdzie byli zgromadzeni 
Apostołowie. I ci ludzie otrzymali nadzwyczajn  moc, wi c bez adnej 
obawy zacz li głosi  i wiadczy , e Jezus jest Zbawicielem wiata. A w. 
Paweł, który równie  do wiadczył mocy Ducha wi tego, mówił: «Najch t-
niej wi c b d  si  chlubił z moich słabo ci, aby zamieszkała we mnie moc 
Chrystusa» (2 Kor 12, 9). B dziemy wi c modli  si , eby Duch wi ty dał 
wam moc wiary, by wierzy  zawsze w Boga, który nas zbawia; moc nadziei, 
by zawsze ufa  całkowicie w Jego pomoc i dobro  dla nas; moc miło ci, by 
coraz bardziej z całego serca kocha  Pana Jezusa, a w Nim i przez Niego – 
braci; moc cierpliwo ci, aby umie  przyjmowa  m nie swój los i ofiarowa
swe cierpienia dla dobra dusz; moc dobrego przykładu, aby umie wiadczy
wobec innych o dobroci i nadziei. Oprócz daru m stwa Duch wi ty udzielił 
wam daru m dro ci, która jest jakby wewn trznym wiatłem duszy i która da 
wam pozna  i odczu  pi kno Boga, Jego prawd  i miło . Słyszeli cie, co 
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Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii: «Wysławiam Ci , Ojcze, e
objawiłe  te rzeczy prostaczkom» (por. Mt 11, 25). Jeste cie takimi pro-
staczkami, ale Duch wi ty nauczy was tylu wa nych prawd. Pozwoli wam 
zrozumie , kim jest Bóg, da wam zrozumie  i nauczy was kocha  Ewan-
geli , oddali od was mroki kłamstwa i ciemno ci bł du i grzechu. Da wam 
spojrzenie czyste, eby cie widzieli wszystko, co pi kne i dobre w wiecie 
ducha; spojrzenie wiatłe, eby cie widzieli wsz dzie obecno  i Opatrzno
Boga Ojca nad nami, spojrzenie promieniuj ce rado ci , eby cie tak e in-
nym wskazywali drog  prawdy i braterstwa miło ci. Kiedy Duch wi ty 
zst pił na Apostołów w dzie  Pi dziesi tnicy, była w Wieczerniku tak e
Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza duchowa. Maryja jest i dzi  duchowo 
przy ka dym z was jako matka. Niech Ona pomo e nam otworzy  serce 
i ducha, eby my otrzymali i potrafili zachowa  cudowny dar Ducha wi -
tego”11. W tych słowach odnajdujemy cel, tre  i zadania katechezy przed 
bierzmowaniem. 
 Podczas wspomnianej celebracji sakramentu bierzmowania, w której oso-
by z niepełnosprawno ci  intelektualn  otrzymały przez posług  Jana Pawła 
II sakrament bierzmowania, byli obecni studenci, robotnicy i mał onkowie 
zrzeszeni w wolontariacie w o rodku Cologno Monzese. W czasie katechezy 
przygotowuj cej do przyj cia sakramentu bierzmowania wydaje si  koniecz-
ne pełniejsze wprowadzenie kandydatów w ycie parafialne. Wa ny jest 
tutaj osobisty kontakt osób z niepełnosprawno ci  intelektualn  z dojrzałymi 
religijnie członkami parafii. W tym kontek cie nowego znaczenia powinien 
nabra  urz d wiadków bierzmowania, u których kandydaci szukaj  ducho-
wej pomocy (por. KKK 1311). Fakt, e rodzice chrzestni mog  by wiad-
kami bierzmowania, podkre la zwi zek chrztu i bierzmowania12. Udzielenie 

11 J a n  P a w e ł  II. Homilia wygłoszona podczas Mszy wi tej z udzieleniem Bierzmowania 
grupie niepełnosprawnych chłopców. (11 IV 1991 r.). W: Nauczanie papieskie IV, 1 rok 1981. 
Pozna  1989 s. 436-437. 

12 „Według Obrz dów bierzmowania ka demu bierzmowanemu powinien towarzyszy wia-
dek. Jego rola nie ogranicza si  jedynie do udziału w czasie liturgii sakramentu i przedstawienia 
szafarzowi kandydata. Winien on tak e uczestniczy  w przygotowaniu do sakramentu, a nast p-
nie «pomaga  wiernym w wypełnianiu przyrzecze  zło onych na chrzcie» (OB nr 5). Pontyfikał 
zmienił dotychczasowe prawo ko cielne, powołuj c si  na «współczesne warunki pastoralne», 
zaleca, aby chrzestny, je li mo e by  obecny, pełnił tak e funkcj wiadka bierzmowania. W ten 
sposób podkre la si  nie tylko zwi zek chrztu i bierzmowania, ale tak e dowarto ciowuje rol
rodziców chrzestnych, którzy przez to wypełniaj  zobowi zania podj te w czasie liturgii chrztu. 
Obecnie wiadkami bierzmowania mog  by  tak e rodzice kandydatów. wiadka wybieraj  sami 
bierzmowani albo ich rodzice. Najwa niejszym kryterium, jakie powinien spełnia wiadek, jest 
jego duchowe przygotowanie oraz nast puj ce przymioty: wystarczaj ca dojrzało  do spełniania 
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tego sakramentu podczas zgromadzenia eucharystycznego w parafii ukazuje 
zwi zek tego sakramentu z pozostałymi sakramentami inicjacji chrze cija -
skiej. To jest równie  dobry czas na wł czenie bierzmowanych, na miar  ich 
mo liwo ci, w ró ne posługi w parafii. Bierzmowani mog  wł czy  si  na 
stałe b d  czasowo do posługi ministranta, chórzysty, grup charytatywnych, 
modlitewnych, nowych ruchów religijnych b d  innych grup istniej cych 
w parafii, przyj cie bowiem bierzmowania rozpoczyna czas misji oraz wia-
dectwa wiary i apostolstwa, do którego młodzi s  przygotowywani i umac-
niani przez kolejne lata katechizacji13.

4. WNIOSKI DLA DUSZPASTERSTWA W POLSCE

Wychowanie wiary, które obejmuje przede wszystkim katechez  w rodzi-
nie, ale tak e w szkole czy o rodku dla osób z ró nymi niepełnosprawno-
ciami, wymaga odpowiednich i dostosowanych do osoby dróg oraz uwzgl d-

nienia bada  pedagogicznych, aby przyniosło owoce w cało ciowym kształ-
towaniu osoby. Magisterium Ko cioła podkre la, e nale y troszczy  si
o to, by unikn  ryzyka zepchni cia katechezy specjalistycznej na margines 
duszpasterstwa wspólnotowego. Dyrektorium katechetyczne Ko cioła kato-
lickiego w Polsce naucza, e trzeba ofiarowa  osobom niepełnosprawnym 
odpowiedni  katechez  zarówno w szkole, jak i w parafii b d  w innych 
miejscach formacyjnych, wspomagaj c zwłaszcza rodzin  (por. PDK 109). 
Odpowiedzi od Magisterium Ko cioła doczekali si  ci, którzy mieli w tpli-
wo ci co do tego, czy Komuni w. mog  przyj  osoby z niepełnospraw-
no ci  w stopniu gł bokim b d  inne nie maj ce mo liwo ci komunikacji 
werbalnej. Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacra-
mentum caritatis, b d cej wyrazem troski o zapewnienie Komunii eucha-
rystycznej wszystkim osobom niepełnosprawnym intelektualnie, podkre la, 

tej funkcji; przynale no  do Ko cioła katolickiego i pełna inicjacja chrze cija ska, brak wyklu-
czenia od niej przez prawo ko cielne (OB nr 6). Zasady dotycz ce wyboru wiadka bierzmowania 
zawarte w Pontyfikale potwierdza KPK: «wypada, aby wiadkiem był kto  z chrzestnych 
bierzmowanego» (kan. 893 § 2). Dlatego powinien spełnia  te same warunki, co kandydat na 
chrzestnego (kan. 893 § 1; por. kan. 874). Do jego zada  nale y troska o to, aby «bierzmowany 
post pował jako prawdziwy wiadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowi zki zwi zane z tym 
sakramentem» (kan. 892)” (Cz. K r a k o w i a k. Sakrament Bierzmowania w praktyce pastoralnej 
Ko cioła w Polsce. Sandomierz 2005 s. 26). 

13 A. K i c i s k i. Iter christianae initiationis. „Teologiczne Studia Podlaskie” 2004 nr 1 
s. 89-90. 
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e otrzymuj  one Eucharysti  w wierze, równie  w wierze ich rodziny lub 
wspólnoty, która im towarzyszy (SC 58). T  wypowied  papiesk  – o cha-
rakterze normatywnym – nale y stosowa  równie  w praktyce duszpaster-
skiej Ko cioła przy innych sakramentach inicjacji chrze cija skiej. 
 Istotne jest, aby osoba z niepełnosprawno ci  intelektualn  była trakto-
wana zgodnie z jej wiekiem rzeczywistym, a nie intelektualnym. Młoda 
osoba z niepełnosprawno ci  powinna by  traktowana jak młoda osoba, 
dorosły jak dorosły, a nie do ywotnio jak dziecko. Pierwszym zadaniem – 
pedagogicznym – katechety i całej wspólnoty parafialnej jest przeciwsta-
wienie si  działaniu osób z niepełnosprawno ci  intelektualn  poni ej ich 
realnych mo liwo ci; osoby te bowiem maj  tendencj  do zani ania swoich 
mo liwo ci. Jest to konsekwencj  cz sto wyst puj cej deprecjacji – b d
przez siebie, b d  przez rodowisko. Drugim zadaniem – teologicznym – 
b dzie próba odkrycia i ocenienia tych zdolno ci, które ma osoba z niepełno-
sprawno ci  intelektualn , oraz stymulacja, aby zacz ła ich u ywa . Bardziej 
istotne dla katechety jest dostrze enie uzdolnie  osoby z niepełnosprawno ci
ni  podkre lanie jej braków. Jest to ewangeliczna słu ba niepełnosprawnym, 
aby nie zagubili swoich talentów, lecz je pomno yli, ka dy człowiek bowiem, 
tak e niepełnosprawny intelektualnie, otrzymał je od Boga. 
 Wa ne jest, aby parafie zapewniły osobom z niepełnosprawno ci  inte-
lektualn  mo liwo  przyj cia sakramentu bierzmowania we wła ciwym 
wieku oraz wzi cia udziału w normalnym programie przygotowa . Dla 
wi kszo ci dzieci i młodzie y z niepełnosprawno ci  intelektualn  mo e to 
mie  miejsce w wieku, w jakim zazwyczaj ten sakrament jest przyjmowany 
w danej parafii lub diecezji. Wiek przyj cia bierzmowania mo e by  inny 
w poszczególnych diecezjach. W ró ny sposób jest równie  organizowane 
przygotowanie i uroczysto  przyj cia sakramentu. Nie mo na tak e pomin
potrzeb dzieci i młodzie y przebywaj cych w szkołach z internatem, gdy  te 
osoby mog  wymaga  szczególnej troski. W trakcie przygotowa  do sakra-
mentu bierzmowania dobrze jest zaproponowa  rodzicom i innym członkom 
rodziny przemy lenie ich rozumienia tego sakramentu oraz omówienie spo-
sobów, dzi ki którym mog  pomóc swojemu dziecku wzrasta  w wierze i od-
krywa  dary, jakie otrzymały, oraz misj , jak  maj  do wypełnienia. 
 Bierzmowanie dorosłych z niepełnosprawno ci  intelektualn  zazwyczaj 
ma miejsce po przygotowaniu w ramach chrze cija skiej inicjacji dorosłych, 
co mo e wymaga  wi cej czasu i przej cia wi kszej liczby etapów wymie-
nionych w Obrz dzie Chrze cija skiej Inicjacji Dorosłych (RCIA). Byłoby 
bardzo wzbogacaj ce dla całego Ko cioła, gdyby wi cej grup przygotowania 
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do chrze cija skiej inicjacji dorosłych poszukiwało i zapraszało do udziału 
dorosłych z deficytami sprz onymi, gdy  ich model przygotowa  wymaga 
umiej tnego dostosowania do wymaga  osób z niepełnosprawno ci  intelek-
tualn . Styl pracy takich grup – wymiana do wiadcze , przystosowywanie si
do potrzeb i wymaga  uczestników oraz pod anie drog  wiary jako wspie-
raj ca si  grupa – mo e by  modelem na innych obszarach pracy w parafii. 
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CATECHESIS BEFORE CONFIRMATION 
FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY 

S u m m a r y  

 Polish catechists reject two opposing attitudes as follows: the first assumption suggesting, 
that persons with intellectual disability should achieve the same level of awareness and know-
ledge, as other fit and able baptised persons; the second assumption suggesting, that it is not at all 
possible to catechise persons with intellectual disability. The primary assumption of the concept 
of catechesis is, that persons with intellectual disability should be provided with possibility to 
familiarise with the mystery of Jesus Christ. Polish catechists emphasize the difficulty to evaluate 
accurately the degree of psychological or intellectual capabilities of persons with intellectual dis-
ability. Moreover, it is difficult to establish what communication capabilities those persons pos-
sess. That is why it is hard (or even completely impossible) to evaluate spiritual capabilities of 
persons with intellectual disability, in particular regarding persons with profound intellectual dis-
ability. In fact, nothing will happen automatically in catechesis for persons with intellectual dis-
ability. Thus, patience and stressing the most essential matters are of significant importance while 
preparing persons with intellectual disability for receiving sacraments. Focussing attention on the 
basic issues of Christianity does not involve rejection of other elements of evangelical message. 

Summarised by Rev. Andrzej Kici ski 
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Słowa kluczowe: katecheza osób szczególnej troski, wyzwania pastoralne wobec katechezy 
osób z niepełnosprawno ci  intelektualn .

Key words: catechesis for people of special care, pastoral challenges of the catechesis for 
persons with intellectual disability. 


