
KOŚCIÓŁ  JEST  NASZYM  DOMEM

Celem  było  z  jednej  strony  zaprezentowanie  pewnych  doświadczeń,  które  mogą  wydobyć  potrzeby,  ale  także  podróży,  które  

zostały  już  podjęte  w  niektórych  częściach  świata.  Z  drugiej  strony  miało  to  na  celu  przyjęcie  tego,  co  Duch  zamierza  

powiedzieć  Kościołowi.  Efektem  tego  wszystkiego  jest  tekst,  który  prezentujemy.

Z  tego  powodu,  podczas  gdy  osoby  niepełnosprawne  nadal  były  jedynie  „podmiotem”  poświęcenia  innych  osób,  

duszpasterstwo  koncentrowało  się  głównie  na  rodzinach  lub  instytucjach  pomocy  społecznej,  które  się  nimi  opiekowały.
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W  maju  ubiegłego  roku  Dykasteria  ds.  Świeckich,  Rodziny  i  Życia,  w  porozumieniu  z  Sekretariatem  Generalnym  

Synodu,  zaprosiła  około  30  osób  niepełnosprawnych  z  pięciu  kontynentów  do  aktywnego  udziału  w  synodalnej  pielgrzymce,  

oferując  swój  wkład  poprzez  otwarty  dialog  z  Duchem  Świętym.  Widzieć.  Po  spotkaniu  online ,  które  w  rzeczywistości  

symbolicznie  zainicjowało  proces,  każda  osoba  została  poproszona  o  przesłanie  własnego  tekstu  pisemnego,  opartego  na  

kilku  zaproponowanych  pytaniach.

Inicjatywa  ta  jest  kontynuacją  refleksji,  którą  dykasteria  zainicjowała  około  dwa  lata  temu  na  temat  włączenia  osób  

niepełnosprawnych  i  ich  pełnego  uczestnictwa  w  życiu  Kościoła:  dla  instytucji  powołanej  do  troski  o  wiernych  świeckich  nie  

jest  to  po  prostu  nowy  obszar  działalności  duszpasterskiej,  a  raczej  stanowcze  potwierdzenie,  że  powołanie  chrzcielne  jest  

naprawdę  dla  wszystkich,  bez  wyjątków.

W  tej  perspektywie  trzeba  jednak  zachować  dystans  do  pewnych  idei,  które  mniej  lub  bardziej  wyraźnie  naznaczyły  

kościelne  podejście  do  tej  kwestii.  Tradycyjnie  rzecz  ujmując,  dwa  odczytania  stanu  niepełnosprawności,  które  tylko  pozornie  

kontrastują  ze  sobą,  przeplatały  się  i  mieszały:  pierwszy  odczyt  dotyczy  tych,  którzy  postrzegali  go  jako  wynik  wady;  druga  

dotyczy  tych,  którzy  myśleli,  że  niepełnosprawni  zostali  w  jakiś  sposób  oczyszczeni  przez  cierpienie,  którego  doświadczyli,  i  

dzięki  temu  byli  w  jakiś  sposób  bliżsi  Panu.  Interpretowanie  stanu  niepełnosprawności  jako  kary  lub  błogosławieństwa  

odpowiada  wyobrażeniu,  że  ludzie,  którzy  ją  przeżywają,  są  albo  nieodwracalnymi  grzesznikami,  albo  istotami  anielskimi:  są  

to  przeciwstawne  punkty  widzenia,  ale  wspólne  jest  zaprzeczanie  indywidualności  tych,  których  dotyczą.  Innymi  słowy,  w  

obu  przypadkach,  czy  byli  już  zbawieni,  czy  nie  mieli  szans  na  zbawienie,  ich  zachowanie,  ich  wybory,  ich  życie  duchowe  nie  

miało  znaczenia.

Zresztą  utrzymujący  się  opór  wobec  udzielania  Sakramentu  Pojednania  osobom  niepełnosprawnym  pokazuje,  jak  

rozumienie  tej  sprawy  pozostaje  ściśle  związane  z  ideą  grzechu.  Jeśli  to  ograniczenie  jest  owocem  i  znakiem  winy,  to  fakt,  że  

nie  znika  wraz  ze  spowiedzią,  będzie  nadal  wskazywał  na  winną  naturę
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Jeśli  osoba  ma  wyjątkową  i  niezastąpioną  wartość  jako  umiłowane  dziecko  Ojca,  nie  możemy  
myśleć,  że  Ojciec  o  kimś  zapomina  lub  zostawia  go  na  uboczu,  ani  też  nie  możemy  sobie  wyobrazić,  
że  pozbawia  go  szczególnych  darów,  którymi  obdarza,  aby ,  na  mocy  chrztu  każdy  może  głosić  
Królestwo  Boże.

osoby  jej  doświadczającej  (lub  co  najwyżej  jej  rodziców).  Jeśli  wręcz  przeciwnie,  cierpienie  jest  
uważane  za  znak  doświadczenia  czystego  i  zachowanego  od  grzechu,  jaki  jest  sens  proszenia  o  
przebaczenie?  W  obu  przypadkach  podmiotowość  zostaje  usunięta,  a  interakcje  ze  światem  iz  Bogiem  
stają  się  zupełnie  nieistotne.

Na  podstawie  tych  refleksji  chodzi  o  zaproponowanie  zmiany  mentalności,  która  w  niektórych  
częściach  świata  już  się  dokonuje  lub  przynajmniej  stworzyła  podstawy  zrozumienia  i  przyjęcia,  
podczas  gdy  w  innych  jest  jak  góra  jeszcze  do  zdobycia.  Konieczne  będzie  przezwyciężenie  wszelkich  
podejść  opiekuńczych  poprzez  zainicjowanie  nowego  podejścia,  które  szanuje  indywidualność  i  
wiodącą  rolę  osób  niepełnosprawnych.

Dlatego  konieczna  jest  prawdziwa  zmiana  paradygmatu.  Można  to  rozpocząć  od  stwierdzenia  
Soboru,  że  „przez  swoje  wcielenie  Syn  Boży  zjednoczył  się  w  jakiś  sposób  z  każdym  człowiekiem” (GS  
22).  Chociaż  nie  została  pomyślana  w  odniesieniu  do  osób  niepełnosprawnych,  otwiera  szerokie  pole  
refleksji  i  podkreśla,  że  Pan  wziął  na  siebie  wszystko ,  naprawdę  wszystko ,  co  należy  do  konkretnej  i  
historycznej  ludzkości,  we  wszystkich  jej  możliwych  odmianach,  tych  właśnie  każdego  mężczyzny  i  
każdej  kobiety,  w  tym  niepełnosprawności.

Pierwszym  krokiem  w  tym  kierunku  jest  słuchanie  osób  niepełnosprawnych,  a  droga  
synodalna  okazała  się  prawdziwym  kairòs ,  ponieważ  dała  konkretną  okazję  do  skupienia  się  na  ich  słowach  i

Są  to  obserwacje,  które  zasługują  na  znacznie  większe  rozważenie  i  można  je  tu  jedynie  
przytoczyć,  ale  służą  one  stwierdzeniu,  że  osoby  niepełnosprawne  mają  –  na  tym  samym  poziomie,  
co  osoby,  które  (jeszcze)  nie  doświadczają  tego  stanu  w  sposób  oczywisty  –  ten  sam  charakter ,  tę  
samą  godność,  a  przede  wszystkim  posiadają  własną  indywidualność.
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Z  tego  punktu  widzenia  bardzo  jasne  są  słowa  Lumen  gentium,  które  stwierdzają,  że  wszyscy  
wierni  są  częścią  Ludu  Bożego  i  że  „przez  chrzest  stają  się  jednym  ciałem  z  Chrystusem  […]  i  na  swój  
sposób  stają  się  udział  w  kapłańskiej,  prorockiej  i  królewskiej  funkcji  Chrystusa;  i  ze  swej  strony  
wypełniają  misję  całego  ludu  chrześcijańskiego  w  Kościele  iw  świecie…  […].  Są  tam  powołani  przez  
Boga,  aby  […]  pracowali  na  rzecz  uświęcenia  świata  […]  i  w  ten  sposób  ukazywali  Chrystusa  innym,  
zwłaszcza  świadectwem  życia  jaśniejącego  w  wierze,  nadziei  i  miłości” (por.  LG31).  Powinny  znaleźć  
swoje  zastosowanie  także  w  duszpasterstwie  osób  niepełnosprawnych.
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uświadomić  sobie,  jak  wiele  mają  do  powiedzenia  Kościołowi.  Jest  to  także  sposób  na  potwierdzenie  –  jak  uczynił  to  

Papież  w  orędziu  skierowanym  do  osób  niepełnosprawnych  –  że  „Ewangelia  jest  dla  wszystkich1  ”.

Dykasteria  ds.  Świeckich,  Rodziny  i  Życia
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1 Orędzie  Ojca  Świętego  Franciszka  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych,  20  listopada  2021  r.
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Aktywna  obecność  osób  niepełnosprawnych  może  pomóc  Kościołowi  przezwyciężyć  opartą  na  
efektywności  i  marginalizującą  mentalność  dzisiejszego  społeczeństwa.  Właśnie  to  niedawno  papież  Franciszek  
nazwał  prawdziwym  „magisterium  kruchości”4.  Dostrzeżenie  kruchości  brata  lub  siostry  skłania  do  refleksji  nad  
sobą  i  nad  tym,  że  wszyscy  -  jedni  bardziej,  inni  mniej  -  potrzebujemy  pomocy  innych.  Kontakt  z  kruchością  
wzmacnia  wiarę,  bo  właśnie  w  słabości  Bóg  okazuje  swoją  miłość  i  miłosierdzie.  Nasza  obecność  może  pomóc  
zmienić  rzeczywiste  sytuacje,  w  których  żyjemy,  czyniąc  je  bardziej  ludzkimi  i  gościnnymi.  Bez  wrażliwości,  bez  
ograniczeń,  bez  przeszkód  do  pokonania  nie  byłoby  prawdziwego  człowieczeństwa.

Dlatego  z  wdzięcznością  przyjmujemy  to  odważne  zaproszenie  nadziei,  aby  zabierać  głos  i  zabierać  głos  
w  tym  procesie  synodalnym,  idąc  za  propozycją  papieża  Franciszka,  który  prosił:  „aby  mieć  odwagę  oddać  głos  
tym,  którzy  są  dyskryminowani  ze  względu  na  ich  niepełnosprawność,  ponieważ  niestety  w  niektórych  krajach  
do  dziś  ludzie  walczą  o  uznanie  ich  za  osoby  równej  godności3”.

Osoby  niepełnosprawne  są  obecnie  jedną  z  najbardziej  narażonych  grup  na  świecie.  W  listopadzie  2017  
roku  Światowa  Organizacja  Zdrowia  opublikowała  pewne  informacje,  które  naszym  zdaniem  są  niezbędne  do  
zrozumienia  naszej  rzeczywistości  i  poczynienia  postępów  w  kierunku  całkowitej  integracji:  na  całym  świecie  
ponad  miliard  ludzi  żyje  z  fizycznymi,  organicznymi,  sensorycznymi,  poznawczymi  (intelektualnymi)  lub  
umysłowymi  problemami  inwalidztwo.  Stanowimy  około  15%  światowej  populacji.
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Osoby  niepełnosprawne  są  bardziej  narażone  na  ubóstwo:  żyjemy  w  gorszych  warunkach  –  
niewystarczająca  ilość  pożywienia,  nieodpowiednie  warunki  mieszkaniowe,  brak  dostępu  do  czystej  wody  –  w  
porównaniu  z  innymi  osobami.  Obecny  kryzys  zdrowotny  i  społeczny  wywołany  pandemią  pokazał,  że  największe  
obciążenia  poniosły  osoby  niepełnosprawne.  W  związku  z  tym  Papież  napisał:  „Wszyscy  płyniemy  na  tej  samej  
łodzi  pośród  wzburzonego  morza,  które  może  nas  przestraszyć.  Jednak  na  tej  samej  łodzi  niektórzy  z  nas  walczą  
bardziej;  wśród  nich  są  osoby  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności2  ”.

2

3  Fratelli  Tutti,  98  
4  Audiencja  ogólna,  1  czerwca  2022  r.

osób  niepełnosprawnych

The

istniejemy

Dokument  podsumowujący  specjalną  konsultację  synodalną

„magisterium  kruchości”.2.

1.

Orędzie  Ojca  Świętego  Franciszka  na  Międzynarodowy  Dzień  Osób  Niepełnosprawnych,  3  grudnia
2020.
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Włączenie  tych  spośród  nas,  którzy  mają  zaburzenia  poznawcze,  zasługuje  na  większą  uwagę.  To  
uczestnictwo  w  życiu  wspólnoty  Kościoła  może  okazać  się  szczególnie  cenne:  w  szczególności  chcemy  
przypomnieć,  że  trudności  poznawcze  nie  czynią  niezdolnym  do  zrozumienia  tajemnicy  wiary  i  bycia  blisko  
Kościoła;  przeciwnie,  przeżywanie  wiary  „serce  przy  sercu”  z  Jezusem,  w  intymnej  relacji,  która  pozwala  nam  
spotkać  się  z  naszym  przyjacielem  Jezusem5,  stanowi  konkretne  i  mocne  świadectwo  miłości  do  Chrystusa,  
której  Kościół  bardzo  potrzebuje .  W  ten  sposób  wiara  wyraża  się  w  radosnym  i  ufnym  doświadczeniu  
preferencyjnej  miłości  Boga  do  ludzi  prostych,  wiedząc,  że  są  oni  dziećmi  umiłowanymi.

Ponadto  chcielibyśmy  podkreślić,  że  nie  jesteśmy  bardziej  wrażliwi  tylko  dlatego,  że  żyjemy  w  stanie  
niepełnosprawności,  ale  dlatego,  że  społeczeństwo  (i  Kościół)  nie  znalazło  jeszcze  sposobu,  aby  odpowiedzieć  
na  nasze  potrzeby  wsparcia.

My,  którzy  uczestniczyliśmy  w  specjalnej  konsultacji  synodalnej,  cieszymy  się  uprzywilejowaną  
sytuacją.  Wszyscy  jesteśmy  przedstawicielami  rzeczywistości,  z  których  każda  na  różne  sposoby  niesie  ze  
sobą  szczególną  cechę,  obejmując  osoby  niepełnosprawne;  niektórzy  z  nas  są  kapłanami,  inni  diakonami  
stałymi,  konsekrowanymi  lub  nadzwyczajnymi  szafarzami  Eucharystii;  inne  są  odpowiedzialne  za  
międzynarodowe  stowarzyszenia  lub  od  dawna  są  ich  członkami.  Naszym  świadectwem  są  osoby,  które  już  
uczestniczą  w  życiu  Kościoła  i  na  wszystkich  poziomach  są  częścią  wspólnot,  i  które  pokazują,  że  włączenie  
jest  drogą  wykonalną  iw  pewnym  sensie  już  w  toku.
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W  szczególności  po  tym,  jak  pandemia  Covid-19  nieproporcjonalnie  odcisnęła  swoje  piętno  na  
osobach  niepełnosprawnych,  Kościół  może  się  wiele  nauczyć  z  wzajemnej  pomocy,  jaką  społeczności  osób  
niepełnosprawnych  oferują  sobie  nawzajem.

Ten  sposób  życia  wiarą  może  nam  pomóc  przezwyciężyć  przekonanie,  że  to  nasze  zdolności  
intelektualne  rodzą  przyjaźń  z  Jezusem,  ignorując  fakt,  że  każdy  mężczyzna  i  każda  kobieta  są  zdolni  do  
Boga,  zdolni  do  poznania  Go,  kochania  Go  i  dawania  o  Nim  świadectwa.  Zapewnienie  im  miejsca  może  
pomóc  nam  zbudować  Kościół,  który  jest  mniej  sztywny  i  bardziej  żywy.  Ulepszanie  tego,  co  proste,  może  
paradoksalnie  uczynić  nas  głębszymi  i  mniej  powierzchownymi.  Jest  to  konkretny  sposób  głoszenia  i  
dawania  świadectwa  Ewangelii  zawartej  w  człowieczeństwie  każdej  osoby  jako  umiłowanego  dziecka  Ojca.

W  różnych  diecezjach,  w  wielu  krajach  świata,  niektóre  osoby  niepełnosprawne  zostały  
zaangażowane  i  włączone  w  proces  synodalny  na  szczeblu  diecezjalnym,  co  zrodziło  nowe  oczekiwania  i  
dynamikę.  Ponadto  zaproszenie  Stolicy  Apostolskiej  do  udziału  w  tej  specjalnej  konsultacji  synodalnej  jest  
niezwykle  istotną  nowością.

życie  Kościoła  Udział  w  3.

5  Por.  Orędzie  Ojca  Świętego  Franciszka  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych,  20  listopada  2021  r.
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Uznając  własne  ograniczenia  i  kruchość,  ludzie  są  zachęcani  do  chodzenia  razem  z  innymi  bez  poczucia  
wyższości,  niższości  lub  odmienności,  raczej  jako  bracia  i  siostry  oraz  towarzysze  podróży.  Ludzie  z

Istotne  jest,  aby  wszystko,  co  dotyczy  włączenia,  nie  było  już  tylko  związane  ze  szczególną  wrażliwością  
niektórych  osób,  ale  raczej  było  wynikiem  zmiany  mentalności,  kultury  i  światopoglądu,  tak  aby  każdy  był  
postrzegany  w  swojej  godności  jako  osobę  i  jako  dziecko  umiłowane  przez  Boga  Ojca.

Rzeczywiście,  w  ciągu  ostatnich  kilkudziesięciu  lat  nasz  udział  w  życiu  i  misji  Kościoła  stał  się  bardziej  
realny  i  skuteczny  w  wielu  częściach  świata.  Po  wielu  staraniach  i  w  wyniku  nowej  świadomości  kościelnej  często  
eliminowano  bariery  architektoniczne  w  kościołach  i  budynkach  sakralnych,  wprowadzano  narzędzia  ułatwiające  
komunikację  osobom  z  dysfunkcjami  słuchu  i  wzroku,  przezwyciężono  formy  dyskryminacyjnego  i  
paternalistycznego  traktowania .

Rzeczywiście,  we  wspólnocie  integracyjnej  każdy  idzie  własną  drogą  nawrócenia.

6  Wszyscy  Bracia,  78  
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Istotnie,  w  Kościele  iw  społeczeństwie  dokonuje  się  ważna  zmiana.  Zaczynamy  być  „ukrytymi  
wygnańcami”,  którzy  są  traktowani  w  społeczeństwie  jak  ciała  obce6”,  ani  nie  czujemy  się  już  tymi  ludźmi,  którzy  „egzystują  bez  przynależności  i  uczestnictwa”,  zamiast  tego  doświadczamy,  

że  nie  jesteśmy  „tylko  pod  opieką” ,  a  raczej  „aktywny  udział  we  wspólnocie  cywilnej  i  kościelnej”.

W  tej  perspektywie  —  świadomości,  że  łaska  mieszka  w  każdym  jednakowo  —  konieczne  jest  
przezwyciężenie  wszelkiej  paternalistycznej  postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych  i  przezwyciężenie  idei,  że  
należy  się  nami  wyłącznie  opiekować.  Niestety,  jest  to  nadal  szeroko  rozpowszechnione  podejście,  które  wyraża  
się  jako  współczucie,  litość  i  ciągłe  traktowanie  nas  jako  „przedmiotów”  kościelnej  uwagi,  a  nie  „poddanych”.  
Dlatego  istnieje  pilna  potrzeba  zmiany  nastawienia,  które  pomoże  uchwycić  potencjał  każdego  z  nas.

Uznanie,  że  wszyscy  jesteśmy  częścią  tej  samej  wrażliwej  i  kruchej  ludzkości,  którą  Chrystus  wziął  na  
siebie  i  uczynił  świętą,  eliminuje  wszelkie  arbitralne  rozróżnienie  między  „my”  i  „oni”  i  otwiera  drzwi  do  pełnego  
uczestnictwa  każdego  ochrzczonego  w  życiu  Kościół.  Każdy  ochrzczony  jest  „świątynią  Ducha  Świętego”  iw  ten  
sposób  może  doprowadzić  siebie  do  pełni  według  darów  łaski,  których  Bóg  udziela.  Z  pewnością  są  to  różne  
dary,  ale  każdemu  dana  jest  w  pełni  łaska.

Uczestnictwo  w  życiu  wspólnoty  kościelnej  pozostaje  jednak  uwarunkowane  obecnością  barier  
materialnych  i  niematerialnych.  Z  tego  powodu  konieczne  jest,  aby  wspólnoty  kościelne  pracowały  nad  
wprowadzeniem  rozsądnych  udogodnień,  które  umożliwią  uczestnictwo  osób  niepełnosprawnych.  Potrzebna  
jest  progresywna  droga,  aby  przygotować  każdą  rzeczywistość  wspólnoty  parafialnej  na  przyjęcie.

Pilna  potrzeba  4.  a zmiana  sposobu  myślenia:  „my”,  a  nie  „oni”.
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Przeszkody.  5.

7

Szczególnie  z  zebranych  wypowiedzi  wynika,  że  bardzo  często  osoby  niepełnosprawne  nie  są  
słuchane,  a  przynajmniej  ich  głos  nigdy  nie  jest  traktowany  poważnie.  Takie  jest  doświadczenie  niektórych  
narodowych  procesów  synodalnych,  w  których  uczestniczyli  na  poziomie  lokalnym,  ale  żaden  z  
przedstawionych  konkretnych  wkładów  nie  znalazł  odzwierciedlenia  w  ich  końcowych  sprawozdaniach.  
Również  z  tego  powodu,  a  także  aby  synod  nie  stał  się  kolejną  straconą  szansą,  niniejsza  konsultacja  ma  
szczególne  znaczenie.

Podobna  nieumiejętność  wysłuchania  żądań  i  pragnień  osób  niepełnosprawnych  powoduje,  że  
wielu  z  nas  jest  zmuszonych  żyć  wbrew  własnej  woli  lub  bez  nikogo,  kto  zadałby  sobie  trud  znalezienia  
sposobu,  by  zapytać  nas  o  zdanie  w  tej  sprawie,  w  totalizujących  instytucjach .  Są  to  miejsca,  nierzadko  
prowadzone  przez  podmioty  związane  z  kościołem,  w  których  rzadko  bierze  się  pod  uwagę  wolę  osoby

Przeciwnie,  dalsze  rozróżnianie  „nas”  i  „nich”  oraz  zaprzeczanie  wspólnej  godności  chrzcielnej  i  
podzielaniu  tej  samej  natury  ludzkiej  jest  źródłem  ciągłej  dyskryminacji.  W  rzeczywistości,  jeśli  chodzi  o  
osoby  niepełnosprawne,  kultura  odrzucenia  przybiera  kontury  dyskryminacji.  Wynika  to  –  jak  wyjaśnił  Papież  
–  ze  stwierdzenia  „Nie  jesteście  tacy  jak  ja7

niepełnosprawni  są  wezwani  do  nawrócenia  jak  wszyscy  inni,  a  nie  „już  święci”,  „cierpiący”  czy  „Chrystusi  na  
krzyżu”  ze  względu  na  swoją  niepełnosprawność.  Również  my  jesteśmy  wezwani  do  udziału  w  życiu  Kościoła.  
Wymaga  to  także  pracy  ewangelizacyjnej,  gdyż  głoszenie  zbawienia  Ewangelią  Jezusa  nie  dotarło  jeszcze  do  
nich  wszystkich.

i  niestety  nadal  jest  obecny  także  w  życiu  Kościoła.

Jednym  z  najczęściej  napotykanych  problemów  jest  dostępność.  Jest  to  albo  obecność  fizycznych  
barier  przy  wejściu  do  kościołów,  albo  brak  materiałów  przetłumaczonych  na  Braille'a,  albo  brak  tłumaczy  
języka  migowego.  Brak  księży  zdolnych  do  spowiedzi  w  języku  migowym  powoduje,  że  zdecydowana  
większość  osób  niesłyszących  jest  wykluczona  z  Sakramentu  Pojednania.  Kwestia  dostępności  pojawia  się  
również  w  odniesieniu  do  osób  z  niepełnosprawnością  poznawczą,  dla  których  nie  są  dostępne  żadne  
wskazówki  ani  pomoce  w  AAC  (komunikacja  wspomagająca  i  alternatywna),  łatwe  czytanie  lub  inne  narzędzia  
mające  na  celu  zachęcenie  do  aktywnego  i  komunikatywnego  uczestnictwa.

7

"

Z  zebranych  opinii  wynika  jednak,  że  nadal  istnieje  sporo  przeszkód  na  drodze  do  pełnego  włączenia.  
Wiele  osób  niepełnosprawnych  uczestniczy  w  życiu  Kościoła  w  znacznie  bardziej  ograniczony  sposób:  
niektóre  są  całkowicie  wykluczone,  podczas  gdy  inne  są  ograniczone  do  uczestnictwa,  na  jakie  pozwala  im  
życie  zinstytucjonalizowane.  Jest  wielu  dorosłych,  którzy  nie  przyjęli  sakramentów  wtajemniczenia  
chrześcijańskiego  lub  nie  otrzymują  żadnej  opieki  duszpasterskiej.

Spotkanie  Ojca  Świętego  Papieża  Franciszka  z  Uczestnikami  Konwentu  Osób  Niepełnosprawnych,
promowana  przez  Konferencję  Episkopatu  Włoch,  11  czerwca  2016  r.
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i  w  których  często  brakuje  niektórych  przejawów  wolności  jednostki.  Nie  ma  się  możliwości  decydowania,  
gdzie  iz  kim  się  mieszka,  czy  i  kiedy  można  wychodzić,  czy  nie,  czy  szanuje  się  prywatność,  aw  wielu  
przypadkach  nawet  nie  chodzi  się  na  nabożeństwa.

Istnieją  kultury,  które  piętnują  niepełnosprawność  jako  wadę;  marginalizują  i  poważnie  
dyskryminują  osoby  i  rodziny,  których  to  dotyczy.  Co  więcej,  w  niektórych  częściach  świata  
niepełnosprawność  jest  uważana  za  wynik  złych  zaklęć  lub  czarów,  z  oczywistymi  poważnymi  szkodami  
dla  rodzin,  które  są  zmuszone  opuścić  swoje  domy  i  ziemie  z  powodu  stygmatyzacji  społecznej,  z  jaką  się  
spotykają.  Co  więcej,  kultura  zachodnia  również  „marginalizuje  i  poważnie  dyskryminuje”,  gdy  zapewnia,  
że  dzieci  niepełnosprawne  się  nie  rodzą.  Aborcja  „eugeniczna”,  dokonywana  w  celu  zapobieżenia  
narodzinom  syna  lub  córki  z  podejrzeniem  niepełnosprawności,  jest  jedną  z  głównych  przyczyn  praktyki  
przerywania  ciąży.  Niestety,  ta  mentalność  jest  obecnie  powszechna  nawet  wśród  wielu  katolików.

Wymienione  formy  dyskryminacji  –  brak  słuchania,  łamanie  prawa  wyboru  miejsca  i  z  kim  
mieszkać,  odmawianie  sakramentów,  oskarżenia  o  czary,  znęcanie  się  –  i  inne  opisują  kulturę  odrzucenia  
wobec  osób  niepełnosprawnych.  Nie  pojawiają  się  przypadkowo,  raczej  wywodzą  się  z  tego  samego  
korzenia:  idei,  że  życie  osób  niepełnosprawnych  jest  warte  mniej  niż  życie  innych.

Aby  przezwyciężyć  dyskryminację  i  rozpocząć  drogę  integracji,  konieczna  jest  zmiana  paradygmatu,  
poczynając  od  dogłębnego  studium  teologicznego,  które  może  jasno  i  mocno  wyjaśnić  godność  osoby  
niepełnosprawnej  jako  równej  każdej  innej  istocie  ludzkiej,  promując  pełnego  uczestnictwa  w  życiu  
Kościoła.  Stopniowo  pojawiają  się  niepełnosprawni  teologowie

Pomimo  tego,  że  ostatnie  Magisterium  jest  w  tej  sprawie  bardzo  jasne  i  jeszcze  niedawno  Papież  
stwierdził,  że  „osobom  niepełnosprawnym  nikt  nie  może  odmówić  sakramentów”8,  przypadki  odmawiania  
ich  wciąż  się  zdarzają.  Powody  sięgają  od  uprzedzeń  co  do  możliwości  zrozumienia  natury  Sakramentu,  
przez  bezcelowość  oferowania  pojednania  tym,  którzy  już  odpokutowują  za  swoje  grzechy  własnym  
cierpieniem,  po  uprzedzenia  co  do  możliwości  wyrażenia  ostatecznej  zgody  lub  ograniczone  badanie.  
duszpasterstwa,  które  wykorzystuje  „wszystkie  zmysły”,  aby  ułatwić  komunikację.

Z  zebranych  wypowiedzi  wynika  również,  jak  niestety  dochodzi  do  nadużyć,  zarówno  fizycznych,  
jak  i  psychicznych,  które  występują  w  różnych  kontekstach,  ale  częściej  w  instytucjach  totalizujących.  
Szczególnie  niepokojące  są  przypadki  wykorzystywania  osób  bezbronnych  przez  personel  religijny  lub  w  
obiektach  należących  do  kościoła.

8

O  co  Święty  prosi  Kościół?  6.Duch

Orędzie  Ojca  Świętego  Franciszka  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych,  20  listopada  2021  r.
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Byłoby  szczególnie  istotne,  gdyby  można  było  zaprosić  jedną  lub  więcej  osób  niepełnosprawnych

Konieczne  jest,  aby  ta  odnowa  stała  się  widoczna  i  aby  osoby  niepełnosprawne,  zgodnie  ze  swoją  
wiedzą  i  doświadczeniem,  uczestniczyły  w  zarządzaniu  i  misji  Kościoła  na  wszystkich  poziomach  (dykasterii,  
diecezji,  parafii  i  wspólnot).  Aby  uniknąć  paternalistycznego  lub  wprowadzającego  w  błąd  podejścia,  w  
szczególności  prosimy  o  włączenie  osób  niepełnosprawnych  do  różnych  organizacji  poświęconych  osobom  
niepełnosprawnym.  To,  co  nas  dotyczy,  nie  powinno  być  rozstrzygane  i  omawiane  bez  naszego  udziału.

Życie  osób  niepełnosprawnych  było  i  nadal  jest  zbyt  często  kojarzone  z  ideą  cierpienia.  Często  
jesteśmy  postrzegani  jako  ciężar  dla  rodzin,  w  których  żyjemy,  niektórzy  zastanawiają  się,  po  co  rodzić  życie  
naznaczone  bólem,  inni  –  wręcz  –  wskazują  na  cierpienie  jako  na  szczególną  misję,  do  której  jesteśmy  
szczególnie  nazywa.  Niepełnosprawność  i  cierpienie  wydają  się  być  nierozłączną  parą.

w  tym  względzie,  którzy  z  wielką  wrażliwością  zgłębiają  te  zagadnienia  i  trzeba  słuchać,  co  mają  do  
powiedzenia.  Może  to  prowadzić  do  nawrócenia,  które  może  i  musi  objąć  każdy  aspekt  życia  Kościoła.  Jest  to  
droga,  którą  Kościół  już  odbywa  w  niektórych  częściach  świata,  ale  która  –  gdzie  indziej  –  wciąż  napotyka  
liczne  przeszkody,  zwłaszcza  tam,  gdzie  przeszkodą  staje  się  sama  kultura.

Dlatego  z  jednej  strony  trzeba  umieć  uchwycić  dary  każdej  osoby,  znaleźć  sposoby  i  środki,  aby  każdy  
mógł  je  wyrazić;  z  drugiej  strony  każda  osoba  niepełnosprawna  musi  mieć  możliwość  odbycia  swojej  osobistej  
drogi,  aby  nie  zamknąć  się  w  sobie  i  móc  spojrzeć  na  dary,  które  otrzymała  od  Panie  i  raduj  się  różnorodnością  
darów  innych.

Niektórzy  pragną  dawać  siebie  innym,  inni  natomiast  są  wezwani  do  zrozumienia,  że  mogą  ofiarować  
swój  czas  i  umiejętności.  Pomaganie  innym  i  oddawanie  chwały  Bogu  swoim  życiem  jest  najlepszym  i  
najbardziej  konkretnym  sposobem  przezwyciężania  osobistych  trudności,  poczucia  wolności  i  zdolności  do  
kochania.  W  ten  sposób  osoby  niepełnosprawne  mogą  dać  świadectwo,  że  tak  jak  każda  inna  osoba  we  
wspólnocie  jesteśmy  cennymi  zasobami,  nie  wyjątkami  czy  osobami  „specjalnymi”,  ale  aktywnymi  bohaterami  
z  entuzjazmem  i  radością  głoszenia  Ewangelii.

zbliżającego  się  Synodu  na  temat  synodalności  w  charakterze  obserwatorów.

Osoby  niepełnosprawne  to  nie  tylko  ludzie  w  potrzebie,  ale  tak  jak  wszyscy  inni,  jesteśmy  wezwani  
do  dawania  innym;  nie  możemy  po  prostu  dążyć  do  sprawiedliwości  i  integracji  dla  siebie,  ale  musimy  być  w  
stanie  spojrzeć  i  wyjść  poza  to,  aby  żyć  pełnią  życia.

9

8. Radość  Ewangelii

Bycie  zdolnym  do  innych.  Radość  dawania  7.
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Andrzej  Haurine

Annunziata  Coppedè  Włochy

Stowarzyszenie  Wspólnoty  Papieża  Jana  XXIII

z

Antonietta  Pantone  Włochy

Polska

Międzykontynentalna  Chrześcijańska  Wspólnota  Osób  z

10

Konferencja  Biskupów  Francji

Claire-Marie  Rougier  Francja

Strefa  duszpastersko-katechetyczna  dla  osób  
niepełnosprawnych

Wspólnota  Sant'Egidio

Jednak  z  doświadczenia  nas  wszystkich,  którzy  uczestniczyliśmy  w  tej  konsultacji  synodalnej,  
wyraźnie  wynika,  że  cierpienie  nie  jest  wyrokiem  i  że  nasze  doświadczenie  kościelne  bardzo  często  jest  
naznaczone  radością.  To  jednomyślne  świadectwo  wszystkich  tych,  którzy  są  w  drodze  razem  z  osobami  
niepełnosprawnymi,  zwłaszcza  z  niepełnosprawnością  poznawczą.  Jest  to  potwierdzenie,  jak  prawdziwe  
jest  dla  każdego  i  bez  różnicy,  że  „radość  Ewangelii  napełnia  serce  i  życie  wszystkich,  którzy  spotykają  
Jezusa”  i  że  „ci,  którzy  przyjmują  Jego  ofertę  zbawienia,  zostają  uwolnieni  od  grzechu” ,  smutek,  
wewnętrzna  pustka  i  samotność.  Z  Chrystusem  radość  rodzi  się  nieustannie  na  nowo» (EG  1).

Julia  Cyryl

ludzie

Pasterski

Włochy

Wiara  i  Światło  Międzynarodowy

Poniżej  podpisy  osób  biorących  udział  w  konsultacjach

ludzie

Hiszpania

Pasterski

Bernadette  Cabaging  Filipiny  Archidiecezja  Manila  Duszpasterstwo  Osób  Niepełnosprawnych

Elena  Andrés  Jurysdykcja  Hiszpania

Niepełnosprawność  (BRATER)

wyłączone

wyłączone

Konferencja  Episkopatu  Hiszpanii

Enrique

Elio  Angione

Francja

z

Garcia

W  doświadczeniu  wiernych  osób  niepełnosprawnych  życie  nie  jest  po  prostu  stratą  lub  cierpieniem,  
ponieważ  niepełnosprawność  może  dać  początek  nowemu  życiu,  nowemu  horyzontowi  sensu,  który  staje  się  
światłem  oświetlającym  drogę.  Jak  stwierdził  papież  Franciszek,  „Ewangelie  pokazują,  że  ilekroć  osoby  

niepełnosprawne  spotykały  Jezusa,  ich  życie  dogłębnie  się  zmieniało  i  stawały  się  Jego  świadkami”.  9

Włoska  Federacja  Pokonywania  Handicapów

Konferencja  Biskupów  Francji

alarm

Włochy

Cristina  Kozielska   

9 Orędzie  Ojca  Świętego  Franciszka  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych,  20  listopada  2021  r.
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Zamora

Australia

Nolana  Smitha

do  Osób  Niepełnosprawnych

Australia

Austria

Projektowanie

Costa Osoba

Stowarzyszenie  „Pobłogosław  Nam”.

Piotr  Hep

Joao  Pereira

Petera  Arndta

Włochy

Mateusz  Nyumah

Forum  Kairos

Podkomisja  ds.  katechezy  z  osobami  niepełnosprawnymi  (PsD)

Miguel  Costa  Duarte  Portugalia

prezentacja

Australijska  Prowincja  Towarzystwa  Jezusowego

Kościół  katolicki  Karyntii

Narodowe  Katolickie  Partnerstwo  na  rzecz  Niepełnosprawności

Roberta  Addazziego

Konferencja  Episkopatu  Chile  (CECH)

oraz

Służba  Duszpasterska

Niemcy

Elena

Olena  Kuts

Mateusz  Hurst

jeleń

Krajowa  Służba  Duszpasterstwa  Osób  Niepełnosprawnych

Liberia Afrykańska  Fundacja  Niepełnosprawności

ines  del  carmen

Włochy

Głuchoniemi  katolicka  inicjatywa  młodzieżowa  dla  obu  Ameryk

niepełnosprawności

Włącznie  z

Justin  Glyn

Pasterski

Konferencja  Episkopatu  Portugalii

Joao

Nadina  Widmer

Konferencja  Biskupów  Niemieckich

Meksyk

Patrice  de  Sauve

Rita  Minischetti

Wielka  Brytania

organizacja  pozarządowa  Emaus

Stefana  Toschi

Chile

ludzie

Niepełnosprawność  Konferencja  Australijskich  Biskupów  Katolickich  (ACBC)

Brazylia

Archidiecezja  São  Sebastião  do  Rio  de  Janeiro

Światło

z
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Konferencja  Episkopatu  Włoch

Maksymilian  Mornet  Francja

Ukraina

Sens  w  moich  oczach

Argentyński  Specjalny  Obszar  Katechezy,  Krajowa  Rada  Katechezy  Konferencja  Episkopatu  

Argentyny  (CEA)

Pasterski

Beacamonte

Portugalia

Włochy

Niedobór

Moniki  Fuhrberg

Chrześcijańskie  Biuro  ds.  Osób  Niepełnosprawnych

oraz

Gabinet

Antunes  czerwiec

Europejska  Platforma  Self-Adwokatów

Z

Wspólnota  Capodarco

Ruch  Apostolski  dla  Niewidomych

Francja

Bustos  Hermosilla

Michelangelo  Patane  Włochy
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Champenois  

Željkica  Šemper Podkomisja  ds.  Osób  Niepełnosprawnych

Przetacznik

Chorwacja

Małe  Siostry  Uczennice  BarankaFrancja

12

Nasze  stowarzyszenie  rodzinne

Konferencja  Episkopatu  Chorwacji

Valentina  Bonafede  Włochy
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