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KOŚCIÓŁ JEST NASZYM 
DOMEM 

Wstęp 

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 uczestnictwa w podróży synodalnej, oferując swój wkład poprzez 
otwarty dialog ze Stolicą Apostolską. Po spotkaniu online, które w rzeczywistości symbolicznie 

zapoczątkowało proces, każda osoba została poproszona o przesłanie swojego osobistego tekstu 
na podstawie kilku zaproponowanych pytań. Celem było, z jednej strony, ukazanie pewnych 
doświadczeń, które mogą uwypuklić potrzeby, ale także drogi, które zostały już podjęte w 
niektórych częściach świata. Z drugiej strony, chciano przyjąć to, co Duch Święty chce powiedzieć 
Kościołowi. Rezultatem tego wszystkiego jest tekst, który przedstawiamy. 

Inicjatywa ta pojawia się w ślad za refleksją, którą Dykasteria zainicjowała około dwa lata 
temu, dotyczącą włączenia osób niepełnosprawnych i ich pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła: 
dla instytucji powołanej do opieki nad wiernymi świeckimi nie jest to po prostu nowy obszar 
działań duszpasterskich, ale raczej zdecydowane potwierdzenie, że powołanie chrzcielne jest 
naprawdę dla wszystkich, bez żadnych wykluczeń. 

W tej perspektywie trzeba jednak zachować dystans wobec pewnych idei, które w sposób 
mniej lub bardziej wyraźny naznaczyły podejście kościelne do tego zagadnienia. W rzeczywistości, 
tradycyjnie rzecz biorąc, dwa odczytania stanu niepełnosprawności, które tylko pozornie są 
przeciwstawne, przeplatały się i mieszały: pierwsze odczytanie należy do tych, którzy postrzegali 
go jako rezultat winy; drugie do tych, którzy uważali, że niepełnosprawni zostali w jakiś sposób 
oczyszczeni przez cierpienie, którego doświadczyli, i dzięki temu stali się bliżsi Panu. 
Interpretowanie stanu niepełnosprawności jako kary lub jako błogosławieństwa odpowiada 
wyobrażeniu, że osoby, które go przeżywają, są albo nieodkupionymi grzesznikami, albo istotami 
anielskimi: są to przeciwstawne punkty widzenia, ale każdy z nich ma wspólną cechę, jaką jest 
negacja indywidualności osób, których dotyczy. Innymi słowy, w obu przypadkach to, czy byli już 
zbawieni, czy też nie mieli szans na zbawienie, ich zachowanie, ich wybory, ich życie duchowe nie 
miało żadnego znaczenia. 

Z tego powodu, o ile osoby niepełnosprawne nadal były tylko "przedmiotem" poświęcenia 
innych osób, o tyle duszpasterstwo skupiało się głównie na rodzinach lub instytucjach 
opiekuńczych, które się nimi zajmowały. 
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Z kolei utrzymujący się opór przed udzielaniem sakramentu pojednania osobom 
niepełnosprawnym pokazuje, jak bardzo rozumienie tej kwestii jest nadal ściśle związane z 
pojęciem grzechu. Jeśli to ograniczenie jest owocem i znakiem winy, to fakt, że nie znika ono wraz 
ze spowiedzią, nadal będzie świadczył o winnym charakterze. 
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osoby doświadczającej go (lub co najwyżej jej rodziców). Jeśli, przeciwnie, cierpienie jest uważane 
za znak doświadczenia czystego i zachowanego od grzechu, to jaki jest sens prosić o 
przebaczenie? W obu przypadkach podmiotowość zostaje usunięta, a interakcje ze światem i z 
Bogiem stają się absolutnie nieistotne. 

Dlatego konieczna jest prawdziwa zmiana paradygmatu. Można ją zapoczątkować 
wychodząc od stwierdzenia Soboru, że "Przez Wcielenie bowiem Syn Boży zjednoczył się w 
pewien sposób z każdym człowiekiem" (GS 22). Choć nie zostało ono pomyślane w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych, otwiera jednak 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, które dotyczą każdego mężczyzny i każdej kobiety, w tym 

także niepełnosprawności. 

Są to spostrzeżenia, które zasługują na szersze omówienie i które można tu jedynie 
przytoczyć, ale służą one potwierdzeniu, że osoby niepełnosprawne mają - na równi z tymi, którzy 

(jeszcze) nie doświadczają tego stanu w sposób oczywisty - tę samą naturę, tę samą godność i - 

przede wszystkim - posiadają własną indywidualność. 

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 uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej funkcji Chrystusa; i 
wypełniają ze swej strony misję całego ludu chrześcijańskiego w Kościele i w świecie [...]. Są tam 
powołani przez Boga, aby [...] pracowali nad uświęceniem świata [...] i w ten sposób czynili 
Chrystusa znanym innym, zwłaszcza przez świadectwo życia jaśniejącego w wierze, nadziei i 

miłości" (LG 31). Powinny one znaleźć swoje zastosowanie także w duszpasterstwie osób 
niepełnosprawnych. 

Jeśli osoba ma wyjątkową i niezastąpioną wartość jako umiłowane dziecko Ojca, nie 
możemy myśleć, że Ojciec o kimś zapomina lub pozostawia go na uboczu, ani nie możemy sobie 
wyobrazić, że pozbawia go specjalnych darów, którymi obdarza, aby na mocy chrztu każda osoba 
mogła głosić Królestwo Boże. 

Na podstawie tych rozważań należy zaproponować zmianę mentalności, która w 
niektórych częściach świata już się dokonuje lub przynajmniej stworzyła podstawy do zrozumienia 
i przyjęcia, podczas gdy w innych jest jak góra, na którą trzeba jeszcze wejść. Konieczne będzie 
przezwyciężenie wszelkiego podejścia opartego na opiece społecznej poprzez zainicjowanie 
nowego podejścia, które szanuje indywidualność i wiodącą rolę osób niepełnosprawnych. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wysłuchanie osób niepełnosprawnych, a podróż 
synodalna okazała się prawdziwym kairòs, ponieważ dała konkretną możliwość skupienia się na ich 

słowach i 
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rozpoznać, jak wiele mają do powiedzenia Kościołowi. Jest to również sposób na potwierdzenie - 
jak uczynił to Papież w swoim przesłaniu skierowanym do osób niepełnosprawnych - że "Ewangelia 
jest dla wszystkich1". 

 
 
 

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Orędzie Ojca Świętego Papieża Franciszka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 20 
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listopada 2021 r. 
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Dokument podsumowujący specjalną konsultację 

synodalną osób niepełnosprawnych 

1. Istniejemy 

Osoby z niepełnosprawnościami są jedną z najbardziej wrażliwych grup w dzisiejszym 
świecie. W listopadzie 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała pewne informacje, 
które naszym zdaniem są niezbędne do zrozumienia naszej rzeczywistości i dokonania postępu w 
kierunku naszej całkowitej inkluzji: na całym świecie ponad 1 miliard osób żyje z 
niepełnosprawnością fizyczną, organiczną, sensoryczną, poznawczą (intelektualną) lub umysłową. 
Stanowimy około 15% światowej populacji. 

Osoby niepełnosprawne są bardziej narażone na ubóstwo: żyjemy w gorszych warunkach 

- niewystarczająca ilość jedzenia, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, brak dostępu do czystej 
wody - w porównaniu z innymi ludźmi. Obecny kryzys zdrowotny i społeczny spowodowany 
pandemią ujawnił, że osoby niepełnosprawne wzięły na swoje barki największy ciężar. W związku 
z tym papież napisał: "Wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi pośród burzliwego morza, które może 
nas przerażać. Jednak w tej samej łodzi niektórzy z nas zmagają się bardziej; wśród nich są osoby z 
poważną niepełnosprawnością2". 

Dlatego z wdzięcznością przyjmujemy to odważne zaproszenie nadziei, aby zabrać głos i 
mieć swoje zdanie w tym procesie synodalnym, idąc za propozycją papieża Franciszka, który prosił, 
aby: "o odwagę, aby dać głos tym, którzy są dyskryminowani z powodu swojej 
niepełnosprawności, ponieważ niestety w niektórych krajach, jeszcze dzisiaj, ludzie walczą o 
uznanie ich za osoby o równej godności3". 

2. "Magisterium kruchości". 
Aktywna obecność osób niepełnosprawnych może pomóc Kościołowi w przezwyciężeniu 

mentalności opartej na efektywności i marginalizacji dzisiejszego społeczeństwa. Jest to to, co 

papież Franciszek nazwał niedawno prawdziwym "magisterium kruchości4". Dostrzeganie 

kruchości brata lub siostry prowadzi do refleksji nad sobą samym i nad tym, że wszyscy - jedni 

bardziej, drudzy mniej - potrzebujemy pomocy innych. Kontakt z kruchością umacnia wiarę, bo 
właśnie w słabości Bóg okazuje swoją miłość i miłosierdzie. Nasza obecność może pomóc w 
przemianie sytuacji, w których żyjemy, czyniąc je bardziej ludzkimi i bardziej przyjaznymi. Bez 
wrażliwości, bez ograniczeń, bez przeszkód do pokonania, nie byłoby prawdziwego 
człowieczeństwa. 
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2020. 

2 Orędzie Ojca Świętego Papieża Franciszka na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia 

 
3 Fratelli Tutti, 98 
4 Audiencja generalna, 1 czerwca 2022 r. 
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W szczególności, po tym jak pandemia Covid-19 w nieproporcjonalny sposób dotknęła 
osoby niepełnosprawne, Kościół może się wiele nauczyć od wzajemnej pomocy, jaką zaoferowały 
sobie wspólnoty osób niepełnosprawnych. 

Na większą uwagę zasługuje włączenie tych spośród nas, którzy mają trudności 
poznawcze. To uczestnictwo w życiu wspólnoty Kościoła może okazać się szczególnie cenne: w 
szczególności chcemy przypomnieć, że trudności poznawcze nie czynią człowieka niezdolnym do 

zrozumienia tajemnicy wiary i bycia blisko Kościoła; przeciwnie, przeżywanie wiary "serce w serce" 
z Jezusem, w intymnej relacji, która pozwala nam na spotkanie z naszym przyjacielem Jezusem5, 

stanowi konkretne i mocne świadectwo miłości do Chrystusa, którego Kościół bardzo potrzebuje. 
Wiara wyraża się więc w radosnym i ufnym doświadczeniu preferencyjnej miłości Boga do ludzi 
prostych, którzy wiedzą, że są umiłowanymi dziećmi. 

Ten sposób przeżywania wiary może pomóc nam przezwyciężyć myśl, że to nasze zdolności 
intelektualne generują przyjaźń z Jezusem, ignorując fakt, że każdy mężczyzna i każda kobieta są 
zdolni do Boga, zdolni do poznania, kochania i dawania świadectwa o Nim. Zapewnienie im miejsca 
może pomóc nam w budowaniu Kościoła, który jest mniej sztywny i bardziej żywy. Wzmacnianie 
tego, co proste, może paradoksalnie uczynić nas bardziej głębokimi i mniej powierzchownymi. Jest 
to konkretny sposób głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii ucieleśnionej w człowieczeństwie 
każdej osoby, jako umiłowanego dziecka Ojca. 

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

 

3. Uczestnictwo w życiu Kościoła 

My, którzy uczestniczyliśmy w specjalnej konsultacji synodalnej, znajdujemy się w 
uprzywilejowanej sytuacji. Wszyscy jesteśmy przedstawicielami rzeczywistości, które w różny 
sposób charakteryzują się włączeniem osób niepełnosprawnych; niektórzy z nas są kapłanami, inni 
diakonami stałymi, konsekrowanymi lub nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii; jeszcze inni są 
odpowiedzialni za stowarzyszenia międzynarodowe lub od dawna są ich członkami. Nasze 
świadectwo to świadectwo osób, które już uczestniczą w życiu Kościoła i na wszystkich 
poziomach są częścią wspólnot, i które pokazują, że włączenie jest drogą możliwą do 
zrealizowania, a w niektórych aspektach już trwającą. 

W różnych diecezjach, w licznych krajach świata, niektóre osoby niepełnosprawne zostały 
zaangażowane i włączone w proces synodalny na poziomie diecezjalnym, a to zrodziło nowe 
oczekiwania i dynamikę. Ponadto zaproszenie przez Stolicę Apostolską do udziału w tej specjalnej 
konsultacji synodalnej jest niezwykle istotną nowością. 
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5 Por. Orędzie Ojca Świętego Papieża Franciszka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
20 listopada 2021 r. 
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Rzeczywiście, w Kościele i społeczeństwie dokonuje się ważna zmiana. Zaczynamy czuć, że 
nie jesteśmy już tymi " 'ukrytymi wygnańcami', którzy są traktowani jako obce ciała w 
społeczeństwie6", ani nie jesteśmy osobami, które "istnieją bez przynależności i uczestnictwa", 
zamiast tego doświadczamy, że nie jesteśmy "tylko pod opieką", ale raczej "aktywnie 
uczestniczymy we wspólnocie cywilnej i kościelnej". 

Rzeczywiście, od kilkudziesięciu lat w wielu częściach świata nasz udział w życiu i misji 
Kościoła stał się bardziej realny i skuteczny. Po wielu wysiłkach i w wyniku nowej świadomości 
eklezjalnej często zlikwidowano bariery architektoniczne w kościołach i budynkach kościelnych, 
wprowadzono narzędzia ułatwiające komunikację osobom z upośledzeniem słuchu i wzroku, 
przezwyciężono formy dyskryminacji i paternalizmu. 

Uczestnictwo w życiu swojej wspólnoty kościelnej jest jednak uwarunkowane obecnością 
materialnych i niematerialnych barier. Z tego powodu konieczne jest, aby wspólnoty kościelne 
pracowały nad wprowadzeniem racjonalnych udogodnień, które mogą umożliwić uczestnictwo 

osób niepełnosprawnych. Potrzebna jest stopniowa droga, aby przygotować każdą rzeczywistość 
wspólnoty parafialnej do przyjęcia. 

 

4. Pilna potrzeba zmiany sposobu myślenia: "my", a nie "oni". 
Ważne jest, aby wszystko, co dotyczy inkluzji, nie było już związane tylko ze szczególną 

wrażliwością niektórych osób, ale by było wynikiem zmiany mentalności, kultury i spojrzenia, aby 
każdy człowiek był postrzegany w swojej godności jako osoba i jako dziecko kochane przez Boga 
Ojca. 

Uznanie, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego wrażliwego i kruchego 
człowieczeństwa, które Chrystus wziął na siebie i uczynił świętym, eliminuje wszelkie arbitralne 
rozróżnienie pomiędzy "nami" i "nimi" i otwiera drzwi do pełnego uczestnictwa każdej 
ochrzczonej osoby w życiu Kościoła. Każdy ochrzczony jest "świątynią Ducha Świętego" i dzięki 
temu może doprowadzić siebie do pełni, zgodnie z darami łaski, których Bóg udziela. Są to z 
pewnością różne dary, ale każdemu z nich łaska jest udzielana w pełni. 

W tej perspektywie - świadomości, że łaska mieszka we wszystkich w równym stopniu - 

konieczne jest przezwyciężenie wszelkich paternalistycznych postaw wobec tych, którzy 
doświadczają niepełnosprawności, oraz przezwyciężenie przekonania, że musimy być otoczeni 
wyłączną opieką. Niestety, jest to wciąż rozpowszechnione podejście, które wyraża się jako 
współczucie, litość i ciągłe uważanie nas za "przedmioty" kościelnej uwagi, a nie "podmioty". 
Dlatego też istnieje pilna potrzeba zmiany postawy, która pomoże uchwycić potencjał każdego 
człowieka. 

Rzeczywiście, we wspólnocie integracyjnej każda osoba idzie swoją własną drogą 
nawrócenia. Uznając swoje ograniczenia i słabości, ludzie są prowadzeni do kroczenia obok innych 
bez poczucia wyższości, niższości czy odmienności, raczej jako bracia i siostry oraz 
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współtowarzysze podróży. Ludzie z 
 
 

6 Fratelli Tutti, 78 
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niepełnosprawni są wiernymi powołanymi do nawrócenia jak wszyscy inni, a nie "już świętymi", 
"cierpiącymi" czy "Chrystusami na krzyżu" z powodu ich stanu niepełnosprawności. My również 
jesteśmy powołani do uczestnictwa w życiu Kościoła. Wymaga to również pracy ewangelizacyjnej, 
gdyż głoszenie zbawczej Ewangelii Jezusa nie dotarło jeszcze do nich wszystkich. 

 

5. Przeszkody. 

Z zebranych wypowiedzi wynika jednak, że nadal istnieje sporo przeszkód na drodze do 
pełnej integracji. Wiele osób niepełnosprawnych uczestniczy w życiu Kościoła w znacznie bardziej 
ograniczony sposób: niektóre są całkowicie wykluczone, podczas gdy inne ograniczają się do 
uczestnictwa, na które pozwala im życie zinstytucjonalizowane. Jest wielu dorosłych, którzy nie 
otrzymali sakramentów inicjacji chrześcijańskiej lub którzy nie otrzymują żadnej opieki 
duszpasterskiej. 

Jednym z najczęściej spotykanych problemów jest kwestia dostępności. Jest to albo 
obecność fizycznych barier przy wejściu do kościołów, albo brak materiałów przetłumaczonych na 
brajla, albo brak tłumaczy języka migowego. Brak księży potrafiących przyjąć spowiedź w języku 

migowym powoduje, że zdecydowana większość osób niesłyszących jest wykluczona z 
sakramentu pojednania. Sprawa dostępności pojawia się również w odniesieniu do osób z 
niepełnosprawnością poznawczą, dla których nie są dostępne żadne wskazówki ani pomoce w 
zakresie AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), łatwego czytania lub innych narzędzi 
mających na celu zachęcenie do aktywnego i komunikatywnego uczestnictwa. 

Wręcz przeciwnie, dalsze rozróżnianie między "nami" i "nimi" oraz negowanie wspólnej 
godności chrzcielnej i dzielenia tej samej ludzkiej natury jest źródłem ciągłej dyskryminacji. W 
istocie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, kultura wyrzucania przyjmuje kontury dyskryminacji. 
Wynika ona - jak wyjaśnił Papież - ze stwierdzenia "Nie jesteś taki jak ja7" i nadal, niestety, jest 

obecna nawet w życiu Kościoła. 

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

Podobna nieumiejętność wsłuchiwania się w żądania i pragnienia osób niepełnosprawnych 
sprawia, że wielu z nas zmuszonych jest do życia, wbrew własnej woli lub bez znalezienia sposobu 

na zapytanie nas o zdanie w tej sprawie, w totalizujących instytucjach. Są to miejsca, nierzadko 
prowadzone przez podmioty kościelne, w których rzadko bierze się pod uwagę wolę osoby. 

 
 

7 Spotkanie Ojca Świętego Papieża Franciszka z uczestnikami Konwencji na rzecz osób niepełnosprawnych, 
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promowanej przez Konferencję Episkopatu Włoch, 11 czerwca 2016 r. 
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i w których często brakuje niektórych przejawów wolności jednostki. Człowiek nie ma możliwości 
wyboru, gdzie i z kim mieszka, czy może wyjść z domu i kiedy, czy szanuje się jego prywatność, a w 
wielu przypadkach nie ma nawet możliwości uczestniczenia w nabożeństwach religijnych. 

Pomimo tego, że najnowsze Magisterium jest w tej sprawie bardzo jasne i jeszcze 

niedawno papież stwierdził, że "nikt nie może odmówić sakramentów osobom niepełnosprawnym8", 

przypadki, w których odmawia się ich przyjęcia, wciąż się zdarzają. Powody są różne: od uprzedzeń 
dotyczących zdolności zrozumienia natury sakramentu, przez bezcelowość oferowania pojednania 
tym, którzy już odkupują swój grzech poprzez własne cierpienie, po uprzedzenia dotyczące 
zdolności do wyrażenia ostatecznej zgody lub ograniczone studia nad duszpasterstwem, które 

wykorzystuje "wszystkie zmysły", aby ułatwić komunikację. 

Istnieją kultury, które naznaczają niepełnosprawność jako wadę; marginalizują i poważnie 
dyskryminują osoby i rodziny, które są nią dotknięte. Ponadto w niektórych częściach świata 
niepełnosprawność jest uważana za wynik złych zaklęć lub czarów, co w oczywisty sposób 
poważnie szkodzi rodzinom, które są zmuszone opuścić swoje domy i ziemie z powodu 
społecznego piętna, z jakim się spotykają. Co więcej, kultura zachodnia również "marginalizuje i 

poważnie dyskryminuje", gdy dba o to, by dzieci niepełnosprawne nie przychodziły na świat. 
"Eugeniczna" aborcja, popełniana, że ma zapobiec narodzinom syna lub córki z podejrzeniem 
niepełnosprawności, należy do podstawowych przyczyn praktyki aborcji. Niestety, ta mentalność 
jest obecnie rozpowszechniona nawet wśród wielu katolików. 

Z zebranych wypowiedzi wynika również, że niestety nadużycia, zarówno fizyczne jak i 
psychiczne, występują w różnych kontekstach, ale są częstsze w instytucjach totalizujących. 

Szczególnie niepokojące są przypadki znęcania się nad bezbronnymi osobami przez personel 
religijny lub w obiektach należących do kościoła. 

Wymienione formy dyskryminacji - brak wysłuchania, naruszenie prawa do wyboru miejsca i 
miejsca zamieszkania, odmowa przyjęcia sakramentów, oskarżenie o czary, znęcanie się - i inne, 

opisują kulturę odrzucenia wobec osób niepełnosprawnych. Nie pojawiają się one przypadkowo, 
lecz wynikają z tego samego źródła: przekonania, że życie osób niepełnosprawnych jest mniej 
warte niż innych. 

 

6. Czego Duch Święty żąda od Kościoła? 

 
Aby przezwyciężyć dyskryminację i rozpocząć drogę integracji, konieczna jest zmiana 

paradygmatu, poczynając od pogłębionych studiów teologicznych, które w sposób jasny i 
zdecydowany eksplikują godność osoby niepełnosprawnej jako równej każdej innej istocie ludzkiej, 
promując jej pełne uczestnictwo w życiu Kościoła. Stopniowo pojawiają się teologowie z 
niepełnosprawnością w 
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8 Orędzie Ojca Świętego Papieża Franciszka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 20 
listopada 2021 r. 
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w tym względzie, którzy z wielką wrażliwością zgłębiają te zagadnienia, i trzeba wsłuchać się w to, 
co mają do powiedzenia. Może to doprowadzić do nawrócenia, które może i musi objąć każdy 
aspekt życia Kościoła. Jest to droga, którą w niektórych częściach świata Kościół już przebywa, ale 
która - gdzie indziej - wciąż napotyka liczne przeszkody, zwłaszcza tam, gdzie na przeszkodzie stoi 
sama kultura. 

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 
szczeblach (dykasterii, diecezji, parafii i wspólnot). Aby uniknąć podejścia paternalistycznego lub 
wprowadzającego w błąd, w sposób szczególny prosimy, aby osoby niepełnosprawne były 
włączone do różnych organizacji poświęconych osobom niepełnosprawnym. To, co nas dotyczy, 
nie powinno być decydowane i dyskutowane bez naszego udziału. 

Szczególnie istotne byłoby zaproszenie jednej lub kilku osób niepełnosprawnych na 
najbliższy Synod o Synodalności w charakterze obserwatorów. 

Tak więc z jednej strony trzeba umieć uchwycić dary każdej osoby, znajdując dla niej 
sposoby i środki do ich wyrażenia; z drugiej strony każda osoba niepełnosprawna musi umieć 
odbyć swoją osobistą drogę, aby nie wycofywać się w głąb siebie, a także umieć rzucić swój wzrok 
na dary, które otrzymała od Pana i cieszyć się z różnorodności darów innych. 

 

7. Radość z możliwości dawania siebie innym. 
Osoby niepełnosprawne nie są po prostu ludźmi w potrzebie, ale tak jak wszyscy inni, 

jesteśmy powołani do dawania innym; nie możemy dążyć do sprawiedliwości i integracji tylko dla 
siebie, ale musimy umieć patrzeć i wychodzić poza, żyć pełnią życia. 

Niektórzy mają pragnienie dawania siebie innym, inni natomiast są powołani do 
zrozumienia, że mogą dać swój czas i umiejętności. Pomaganie innym i oddawanie chwały Bogu 
swoim życiem jest najlepszym i najbardziej konkretnym sposobem na przezwyciężenie osobistych 

trudności, poczucie się wolnym i zdolnym do miłości. Osoby niepełnosprawne mogą w ten sposób 
dawać świadectwo, że jak każda inna osoba we wspólnocie jesteśmy cennymi zasobami, nie 
wyjątkami czy osobami "specjalnymi", ale aktywnymi protagonistami z entuzjazmem i radością 
głoszącymi Ewangelię. 

 

8. Radość Ewangelii 

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, 
jaki jest sens rodzenia życia, które będzie naznaczone bólem, inni - nawet - wskazują na cierpienie 
jako szczególną misję, do której jesteśmy szczególnie powołani. Niepełnosprawność i cierpienie 
wydają się być połączone w nierozerwalną parę. 



17  

Jednak z doświadczenia nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy w tej konsultacji 
synodalnej, wynika z całą mocą, że cierpienie nie jest wyrokiem, a nasze doświadczenie eklezjalne 
bardzo często naznaczone jest radością. Jest to jednogłośne świadectwo wszystkich tych, którzy 

są w drodze razem z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza z niepełnosprawnością poznawczą. 
Jest to potwierdzenie tego, jak prawdziwe jest, dla każdego człowieka i bez różnicy, że "radość 
Ewangelii wypełnia serca i życie wszystkich, którzy spotykają Jezusa" i że "ci, którzy przyjmują 
Jego ofertę zbawienia, zostają uwolnieni od grzechu, smutku, wewnętrznej pustki i samotności". Z 
Chrystusem radość rodzi się ciągle na nowo" (EG 1). 

W doświadczeniu wiernych osób niepełnosprawnych życie nie jest jedynie stratą czy 
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 głęboko się 
zmieniało, a one same stawały się Jego świadkami".9 

 

Poniżej podpisy osób biorących udział w konsultacjach 
 
 
 

 
André Haurine Francja Pastorałka des personnes 

Konfederacja Młodych Francuzów 
(Conférence des Évêques de France) 

niepełnospraw
ni 

Annunziata Coppedè Włochy Federazione Italiana Superamento Handicap 

Antonietta Pantone Włochy Foi et Lumiere International 

Bernadette Cabaging Filipiny Ministerstwo Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Manilskiej 

Claire-Marie Rougier Francja Pastorałka des personnes 

Conférence des Évêques de France 

niepełnospraw
ni 

Cristina Kozielska Polska  

Elena Andrés Fuero Hiszpania Área de Pastoral y catequesis para 

discapacidad 

Conferencia Episcopal Española 

personas con 

Elio Angione Włochy Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Enrique 

Garcia 

Alarcón Hiszpania Fraternidad Cristiana Intercontinental de Personas con 

Discapacidad (FRATER) 

Giulia Cirillo Włochy Gmina Sant'Egidio 
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9 Orędzie Ojca Świętego Papieża Franciszka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 20 
listopada 2021 r. 
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Inés del Carmen 

Bustos Hermosilla 

Chile Sub Comisión de Catequesis con Personas en situación de 
Discapacidad (PsD) 

Conferencia Episcopal de Chile (C.E.C.H.) 

João da Costa 

Antunes Junio 

Brazylia Duszpasterstwo da Pessoa com

 Deficycja Arquidiocese de São Sebastião do 

Rio de Janeiro 

João Pereira Portugalia Europejska Platforma Samoobrony 

Justin Glyn Australia Provincia Australiana della Compagnia di Gesù 

Luz Elena 

Beacamonte 

Zamora 

Meksyk Katolicka Inicjatywa Młodzieży Głuchej dla obu Ameryk 

Matthew Hurst UK Forum Kairos 

Matthew Nyumah Liberia Afrykańska Fundacja Niepełnosprawności 

Maximilien Mornet Francja Un sens a ma vue 

Michelangelo Patanè Włochy Movimento Apostolico Ciechi 

Miguel Costa Duarte Portugalia Serviço Pastoral a Pessoas com

 Konferencja Episkopatu Portuguesa 

Monika Fuhrberg Austria Menschen mit Zachowania 

Kościół Katolicki w Karyntii 

Nadine Widmer Argentyna Obszar Catequesis Especial, Junta Nacional de 

C a t e q u e s i s  Conferencia Episcopal Argentina (C.E.A.) 

Nolan Smith USA Krajowe partnerstwo katolickie na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Olena Kuts Ukraina ONG Emaus 

Patrice de Seauve Francja Office Chrétien des personnes Handicapées 

Peter Arndt Australia Niepełnosprawność Projekty Biuro 

Konferencja Katolickich Biskupów Australii (A.C.B.C.) 

Peter Hepp Niemcy Referat Inklusive

 Pastoralna Niemiecka 

konferencja biskupia 

Rita Minischetti Włochy Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con 

disabilità (Krajowe służby duszpasterskie dla osób 
niepełnosprawnych) 
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Konferencja Episcopale Italiana 

Roberto Addazzi Włochy Gmina Capodarco 

Stefano Toschi Włochy Associazione "Beati noi" 
Valentina Bonafede Włochy Associazione la Nostra Famiglia 

Véronique 

Champenois 

Francja Petites Sœurs Disciples de l'Agneau 

Željkica Šemper Chorwacja Podkomitet ds. osób niepełnosprawnych 

Konferencja Episkopatu Chorwacji 
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