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Wstęp 
 

ie ulega wątpliwości, że główny tytuł bloku tematycznego: Nadzieja w 
niepełnosprawności został tak a nie inaczej sformułowany, by 
umiejscowić problematykę nadziei w kontekście ludzkiej 

niepełnosprawności. Niemniej może również sugerować coś zupełnie zaskakującego, 
mianowicie kojarzenie nadziei z niepełnosprawnością, do której należałoby dążyć, 
rozumiejąc ją  jako swoistego rodzaju cel. Podobnie jak wówczas, gdy mówimy: mam 
nadzieję w tobie, w wygranej w totolotka, w sukces sportowy, artystyczny itd… Pewna 
wieloznaczność tak sformułowanego nadtytułu może rodzić tego typu – z pewnością 
niezamierzone – skojarzenia. 

Przystępując zatem do moich rozważań, problem niepełnosprawności 
postrzegam rzecz jasna nie w kategorii celu ludzkich dążeń – co, gdyby tak przyjąć,  
mogłoby świadczyć raczej o masochistycznej strukturze pragnień -  ale traktuję ową 
niepełnosprawność jako nieoczekiwane zrządzenie losu, który sprawił, że człowiek 
doświadczony takim czy innym kalectwem, bądź jakąkolwiek formą cierpienia, musi 
sobie z tym poradzić, akceptując swoją słabość, a nawet traktując ją jako specyficzne 
i nowe, życiowe zadanie. I tutaj właśnie pojawia się dopiero miejsce na nadzieję. 

Wyjaśnienia wymagałoby również pojęcie „niepełnosprawności”. Pominę 
oczywiście w tym miejscu wielość definicji niepełnosprawności, w których wyróżnia 
się aspekty medyczno-prawne, bądź akcentuje cechy osób dotkniętych 
niepełnosprawnością lub uwzględnia aspekty społeczne. Także w Unii Europejskiej 
nie ma jednej definicji „niepełnosprawności”.  

W 1994 roku Europejskie Forum Niepełnosprawności w Parlamencie 
Europejskim przyjęło, że „osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych 
praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającą ją na skutek barier środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących w niej uszkodzeń 
nie może przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie. Bariery te zbyt często są 
zwiększone przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa” 1 W ramach 
poszukiwań optymalnych rozwiązań w 2001 roku powstała „Międzynarodowa 
Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia” (ICF), która 
zaproponowała używanie terminu „niepełnosprawność” w rozumieniu 
„wielowymiarowego zjawiska wynikającego ze wzajemnych oddziaływań między 
ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem”2. 

                                                
1 Za: Z.Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. 
Lublin 2008, s. 125. 
2 Za: E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy. Warszawa 
2002, s. 22. 
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Dobrze, iż – przy okazji rozważań nad niepełnosprawnością - coraz  częściej 
akcentuje się elementy  personalne, a nie takie czy inne zaburzenia funkcji3.  

Tak więc, niepełnosprawność łączy się z osobą, stąd najczęściej używane 
określenie: „osoba niepełnosprawna” Według J.K. Zabłockiego i T. Bulendy „jest to 
osoba, która ze względu na stan zdrowia trwale lub długotrwale nie może albo w 
ograniczony sposób może uczestniczyć w stosunkach społecznych”.4 A. Kurzynowski 
uważa, że: „niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale 
lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i 
ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi”.5. Pojęcie to, 
jakkolwiek w literaturze naukowej przyjęte jako podstawowe, także należałoby 
zweryfikować. Mimo wszystko termin: „osoba niepełnosprawna” dotyka  struktury 
człowieka, która niekoniecznie musi być dotknięta skutkami niepełnosprawności. 
Wszak znane są przypadki, gdzie niepełnosprawność stała się wręcz kołem 
zamachowym rozwoju osobowego, sprawiając, że dana jednostka była dla innych 
modelowym przykładem kreowania siebie na w pełni wartościowego człowieka. 
Dlatego lepiej byłoby używać pojęcia: „osoba z niepełnosprawnością”, chroniąc w ten 
sposób autonomię i nienaruszalność osoby, jako  wartości, która nie musi i nie 
powinna  być zdeterminowana przez taką czy inną niepełnosprawność. 

Z kolei mówiąc o nadziei w kontekście niepełnosprawności, trudno byłoby mi 
pominąć moje kilkudziesięcioletnie doświadczenie z osobami z dysfunkcją wzroku. 
Stąd, chcąc nie chcąc, sięgnięcie do tematyki tyflopedagogicznej oraz założeń Matki 
Elżbiety Róży Czackiej – osoby, która osobiście została dotknięta utratą wzroku. 
Sytuacja ta  zwróciła jej uwagę na konieczność uwzględnienia w procesie rewalidacji 
wartości duchowych, jako istotnych w budzeniu nadziei u osób z jakąkolwiek 
niepełnosprawnością. Nawiązując zatem do tego, co od lat jest mi najbliższe, będę się 
starał uwzględniać uniwersalne aspekty nadziei i  zestawić ją z jak najszerzej 
rozumianą niepełnosprawnością. 

 
*** 
 
Dobrze się dzieje, że coraz częściej akcentuje się całościowy aspekt procesu 

rewalidacyjnego, kładąc szczególny nacisk na problem „akceptacji kalectwa”, co 
określa się czasem „akceptacją siebie”. Takie ujęcie nie świadczy bynajmniej o 
tendencji do ignorowania kalectwa, lecz o w pełni uzasadnionej próbie oddzielenia 
tego, co jest w człowieku tylko fizycznie „upośledzone”, od tego, co osobowe i nie 
dotknięte skutkami kalectwa6.  Zasadniczo nie powinno się oddzielać sfery fizycznej 
od  warstwy osobowej; wszak znany jest wpływ  tego co nas „boli” na  wewnętrzną 
strukturę funkcji psychicznych człowieka. Jednak  w przypadku niektórych 
niepełnosprawności wyraźne rozróżnienie pewnych fizycznych ograniczeń od 
realnych możliwości psychicznych jest wręcz konieczne. Stwarza to większą szansę na 
działania rewalidacyjne w zakresie rozwoju duchowego. 

                                                
3W. Zeidler (red.), Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. 
Gdańsk 2007, s.345.   
4 T. Bulenda, J. Zabłocki, Ludzie niepełnosprawni a prawo. Warszawa 1994, s.12; Zob. także: J. 
Placha, Pedagogika personalno-egzystencjalna w służbie rewalidacji osób niepełnosprawnych. W: C. 
Kosakowski, ks. C. Rogowski, Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością. Olsztyn 
2005, s. 121. 
5 Za: W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. W: W. Dykcik (red.), 
Pedagogika specjalna. Poznań 1998, s. 15; Zob. także: J. Placha, Pedagogika. dz. cyt. s. 122. 
6 Por. B. Wright, Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. Warszawa 1965, s. 23. 
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Wiąże się to zagadnienie  z problemem stosunku osób z niepełnosprawnością 
do własnego cierpienia. Mając to na uwadze, Matka Elżbieta Róża Czacka  pisze: „Co 
zrobi niewidomy (osoba z niepełnosprawnością – przyp. J.P.)…jeżeli poza tym 
życiem nie będzie widział nic innego. Jeżeli poza grozą krzywdy, niesprawiedliwości 
i cierpienia nie będzie rozumiał sensu tego wszystkiego, co go (ją – przyp. J.P.) 
spotyka. Jest prawdą niezaprzeczoną, że kalectwo zamyka dotkniętego nim drzwi 
do wszystkiego, co ludzie zwykli nazywać szczęściem na ziemi. Jeżeli więc wszystko 
się tu na ziemi kończy, to cóż pozostaje niewidomemu? (osobie z  niepełno-
sprawnością – przyp. J.P.). Rozpacz, rozgoryczenie, zazdrość, nienawiść”7 

Bywa, że cierpienie przeszkadza w odnajdowaniu jego sensu i rodzi pytanie: 
„po co to wszystko?”. Buntując się często, człowiek chce się uwolnić od uciążliwego 
jarzma cierpienia.  

Wydaje się jednak, że „tragedią dla człowieka nie jest samo cierpienie, ale 
utrata wiary w jego sens”8  

Kalectwo, lub każde inne cierpienie, może być nie tylko przyczyną zewnętrznej 
i wewnętrznej izolacji – odejścia od ludzi i zniewolenia przez różnego rodzaju 
negatywne przejawy takie jak: apatia, bierność, lenistwo, a w skrajnych przypadkach 
alkoholizm lub narkomania.. Może być także przyczyną odejścia od Boga. Mówi się 
wówczas nie tylko o barierach społecznych, ale również o barierach oddzielających 
człowieka od Boga. I tak jak w przypadku wszystkich barier, tak i te bariery należałoby 
pokonywać. Wszak „fizyczne zło może prowadzić do powstania dobra etycznego. 
Tylko moralne zło jest globalnie destrukcyjne dla osoby ludzkiej. Skoro więc 
cierpienie nie jest absolutnym złem człowieka, to – ujęte w całokształcie jego 
osobowości psychicznej -  m o ż e ( podkr. S. Kowalczyk) wywoływać pozytywne 
skutki.9 Wydaje się jednak, że już na płaszczyźnie biologicznej można mówić o 
pozytywnej funkcji cierpienia ludzkiego. Bardziej widoczny jest sens cierpienia w 
aspekcie psychologiczno-etycznym, najbardziej zaś wyraźny w aspekcie religijno-
eschatologicznym”.10 

Ból fizyczny określany jest w medycynie jako sygnał informujący o pojawieniu 
się choroby w organizmie człowieka; pozwala ją w odpowiednim czasie zlokalizować i 
podjąć proces leczenia. Ze względu na  swoją ważną funkcję ostrzeżeniową, pewna 
przykrość związana z bólem, w istocie przestaje nią być. Również na płaszczyźnie 
życia moralnego zauważa się na przykład ogromne znaczenie przeżyć określanych 
„szczęśliwą winą” /felix culpa/. Dotknięcie tzw. „dna moralnego” bywa nieraz  
swoistym „ocknięciem się”, początkiem dobra, mobilizując do wewnętrznej przemiany 
i lepszego życia. Przenosząc z kolei wszystkie bóle fizyczne i moralne na płaszczyznę 
religijno-eschatologiczną, łączymy ludzkie cierpienie z męką Chrystusa – ale nie tylko 
z Jego Krzyżem, lecz także Zmartwychwstaniem. Dlatego nawet najbardziej bolesny 
los człowieka podniesiony zostaje w ten sposób do rangi nadprzyrodzonej funkcji 
zbawczej.  

Dużą więc rolę w budzeniu nadziei u osoby z niepełnosprawnością może 
odegrać najgłębiej przeżyta religia, która spełnia również bardzo ważne  zadanie 

                                                
7 E. Czacka, O konieczności wiary dla niewidomych/maszynopis/. Laski – Tyflologia 1928. 
8 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Warszawa 1979, s. 433.  
9 J. Placha, Znaczenie wiary w Boga w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych. W: J.K 
Zabłocki, D. Gorajewska (red.), Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przyszłości, 
Warszawa 2004, s. 56. 
10 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu. dz. cyt. s. 102 
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rewalidacyjne: „budzi w nim (w niej – przyp. J.P.) poczucie własnej wartości, rodzi 
radość życia i chęć rozwoju własnej osobowości”11  

Niepełnosprawność przestaje być wówczas przeszkodą, a staje się „dźwignią 
życia duchowego”12.  

Tak więc niepełnosprawność niejako „sprzyja” rozwojowi życia religijnego. Co 
więcej, może i powinna być nawet odczytywana jako pewnego rodzaju zadanie do 
wypełnienia i obowiązek apostolski wobec innych – w tym również osób w pełni 
sprawnych.13 Stąd zwrócenie uwagi na odpowiedzialność osób z niepełnosprawnością 
za dar jaki mają w swoich rękach. Pisze o tym Matka Elżbieta Róża Czacka: „Jakąż 
wielką odpowiedzialność  mamy przed Bogiem! Czy myślimy o tym, że zdamy 
rachunek przed Bogiem  z tego wielkiego daru Bożego. Czy myślimy o tym, że do 
tego daru tysiące łask Bóg dołączył; łask, które sprawiają, że nie tylko możemy, ale 
że zobowiązani jesteśmy do przyjęcia tej misji, którą Bóg w miłosierdziu swoim nas 
powołać raczył”14. 

To swoiste apostolstwo osób z niepełnosprawnością powinno pobudzać ich do 
aktywności. Biskup Bronisław Dembowski – długoletni duszpasterz wśród 
niewidomych – podkreśla tę cechę jako podstawową, formułując przy tej okazji ważne 
postulaty pedagogiczne. Mówi, że „dobrze pojęta i przyjęta wiara religijna dostrzega 
wartość całego życia: działania i pracy, gdy są możliwe, oraz pokonywania 
trudności powodowanych przez kalectwo; największym jednak darem Objawionym 
jest prawda o zbawczej wartości cierpliwości, gdy działanie jest niemożliwe. Ta 
prawda Chrystusowego Krzyża rodzi zbawienne owoce, gdy człowiek wyczerpał w 
dzielnym wysiłku swoje możliwości”15. 

 A zatem osoba z niepełnosprawnością nawet najbardziej „wyłączona” z życia – 
na skutek nieraz skrajnego ograniczenia możliwości działania – może być aktywna w 
znaczeniu duchowym; oczywiście przy założeniu, że wszelkie akty religijne stanowią 
także pewnego rodzaju działalność człowieka – i to nie tylko w wymiarze 
indywidualnym, lecz również społecznym. 

Na problem tak specyficznego apostolstwa osób z niepełnosprawnością zwraca 
uwagę również Artur Andrzejuk, konstatując: „to, że pewni ludzie są pozbawieni 
pewnych przypadłości czy pewnej  sprawności, może mieścić się w planach Bożej 
Opatrzności. Ktoś na przykład nie ma jakiejś sprawności w tym celu, by uratować 
czyjąś miłość, albo by uratować czyjąś nadzieję, czy zaufanie. Bo właśnie w sensie 
teologicznym miłość, wiara i nadzieja, jako cnoty nadprzyrodzone, po prostu 
sytuują nas w Zbawieniu. Z tego punktu widzenia niepełnosprawni byliby takimi 
ludźmi, którzy pomagają nam w Zbawieniu”16. 

To wszystko budzi nadzieję, że nawet w skrajnej niepełnosprawności osoby nią 
dotknięte nie są w sytuacji bez wyjścia, a wręcz mają możliwość jeszcze bardziej 

                                                
11 D. Kornas-Biela, O niektórych czynnikach rozwoju moralnego dzieci niewidomych. Roczniki 
Filozoficzne, Lublin, Tom 26, 1978, Nr 4, s. 175. 
12 E. Czacka i T. Landy, Dziecko niewidome. W: C. Gawrysiak /oprac./, Wypisy Tyflologiczne. 
Warszawa 1977, Tom 2, s.70. 
13 Por. B. Małek, Krzyż Chrystusowy jako źródło apostolstwa w ujęciu Elżbiety Różu Czackiej. Praca 
magisterska /maszynopis/, Warszawa 1983. 
14 E. Czacka, O Niewidomych, /maszynopis/, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, Warszawa-Laski, 1934-1941. 
15 B Dembowski, Wychowanie religijne a rehabilitacja psychiczna niewidomych. W: C. Gawrysiak 
/oprac./, Wypisy Tyflologiczne, Warszawa 1977, Tom 3, s.114. 
16 M Gogacz, A. Andrzejuk, Niepełnosprawność. Warszawa 1991, s. 54. 
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intensywnego rozwoju duchowego – zarówno dla własnego dobra jak i dobra innych 
osób. 

Pięknie wyraził to Jan Paweł II podczas spotkania z chorymi w szpitalu w 
Albano w 1979 roku: „Dla Was, których członki są czasem bardzo słabe, bezsilne, nie 
możecie o własnych siłach chodzić, pracować, radzić sobie – dla Was pozostaje 
jeszcze ten najgłębszy wymiar człowieczeństwa: Wasz ludzki duch! W tym właśnie 
duchu ludzkim, w tym duchu każdego z Was, działa i niech działa Duch Święty. 
Niech działa ze szczególną mocą Duch Święty Pocieszyciel. I niech On dokonuje tego, 
czego nieraz bywałem świadkiem obcując z chorymi. Niech dokonuje tego 
zdumiewającego przeobrażenia wewnętrznego, które sprawia, że ludzie bardzo 
cierpiący są bardzo szczęśliwi. Po ludzku jest to absolutnie niewytłumaczalne. Jest 
to jedna z tych Bożych tajemnic, które rozsiane są po świecie(…) Wy, słabi, fizycznie 
słabi, poddani cierpieniom, jesteście równocześnie – a w każdym razie możecie być 
– źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie 
źle wykorzystują, którzy obrażają Boga posługując się swoim zdrowiem i swoimi 
siłami Wy, chorzy, cierpiący, jesteście dla nich nie tylko wyrzutem, ale także i 
nawróceniem. Nawrócenie grzeszników idzie poprzez Wasze cierpienie. Jestem o 
tym najgłębiej przekonany. Tak, jak zbawienie świata, odkupienie świata, czyli 
nawrócenie człowieka  w świecie idzie poprzez Krzyż Chrystusa, tak ciągłe 
nawracanie grzeszników w świecie idzie poprzez Wasz Krzyż, poprzez Wasze 
cierpienie”.17 

 
*** 
 
Rozważając problem nadziei w aspekcie niepełnosprawności, moglibyśmy 

zwrócić jeszcze uwagę na  zagadnienie „wyobraźni miłosierdzia”, o jakiej mówi Jan 
Paweł II w Encyklice „Dives in misericordia” oraz przy różnych innych okazjach, 
spotykając się z osobami  cierpiącymi. Chodzi o ten rodzaj ludzkiej wrażliwości, która 
w dobie zmagania się z różnego rodzaju bolączkami naszych czasów – także 
ogólnoświatowego kryzysu – może stanowić drogę wyjścia, być czymś w rodzaju 
remedium, budząc nadzieję na przezwyciężenie współczesnych dylematów ludzkości. 

Ksiądz Marian Nowak, streszczając myśl Jana Pawła II zawartą w Liście 
Apostolskim „Novo Millennio Ineunte”, pisze: „papież apelował o kontynuację 
tradycji miłosierdzia, która sięga swoją historią dwu tysięcy lat, zwracając 
jednocześnie uwagę na fakt, że czynienie dzisiaj miłosierdzia wymaga jeszcze 
większej inwencji. Dlatego potrzebna jest współcześnie wyobraźnia miłosierdzia, 
której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, lecz zdolność bycia z bliźnim 
i poświęcenia się dla cierpiącego. Solidaryzowanie się z nim musi być jednak takie, 
aby okazany mu gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale 
rzeczywiste świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.18 I dalej kończy tę refleksję 
następującymi słowami: „Tak oto stajemy wobec pytania o skuteczność pomocy 
potrzebującym, która (mając na uwadze ową „wyobraźnię miłosierdzia” – przyp. 
J.P.) nie zależy od zastosowanych technik, metod czy nowoczesnych rozwiązań, lecz 
od zdolności okazania autentycznej miłości przez świadczoną drugiemu człowiekowi 
pomoc. Dopiero taka autentyczna miłość rodzi nowego człowieka, pobudza do 
aktywności i przywraca nadzieję. Jest to jakby ponowne odczytanie istoty 

                                                
17 Za: J. Charytański /oprac./, Ludzie chorzy i starsi w Kościele. Warszawa 1981, s. 22-23 
18 Za: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, s. 376. 
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współczesnej pracy wychowawczej, która bez miłości  stałaby się najwyżej dobrze 
wykonanym rzemiosłem”19  

Za puentę  tej części rozważań niech posłużą nam słowa Matki Teresy z 
Kalkuty: „Miłosierdzie i miłość zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj ktoś cierpi, dzisiaj jest ktoś 
na ulicy, dzisiaj ktoś jest głodny. Nasza praca zaczyna się dzisiaj. Wczoraj 
przeminęło. Jutro jeszcze nie  przyszło. Mamy tylko dzisiaj, by rozpoznać Jezusa, 
kochać Go, służyć Mu, nakarmić, przyodziać, przyjąć Go pod swój dach. Nie czekaj 
na jutro. Jeżeli nie nakarmimy głodnych dzisiaj, jutro już ich nie będzie”20.  

Oto miara i postulat chrześcijańskiego zaangażowania także w potrzeby osób 
z niepełnosprawnością w kategoriach: tu i teraz. To również kierunek chrześcijańskiej 
nadziei, która nie wybiega nieodpowiedzialnie w bliżej nieokreśloną przyszłość, ale 
realizuje pomoc rewalidacyjną na rzecz  ludzi potrzebujących, którzy żyją najbliżej nas 
i koniecznie dzisiaj, gdyż rzeczywiście jutro może już być za późno. 

I jeszcze jedna historia, obrazująca lokalizację nadziei w polu działania na rzecz 
osób potrzebujących. To historia najemnika z Hiroszimy, którą opisuje R. Jungk, 
snując swoje przemyślenia tuż po wybuchu bomby atomowej: „W tym samym czasie 
Kawamoto – nie zdając sobie wówczas jasno z tego sprawy – znalazł swoją nową 
drogę. Wskazał mu ją przykład dwojga nieznajomych. W czasie jednej z wypraw 
ewakuacyjnych do Hiroszimy zobaczył jak pewna dziewczyna w rozczulający 
sposób opiekowała się właśnie tymi, których stan był zupełnie beznadziejny. Nieco 
później spotkał policjanta z bezgraniczną cierpliwością karmiącego rozmoczonym 
chlebem niemowlę; matka dziecka leżała umierająca na skraju drogi. I wydało mu 
się, że pośród tego całego chaotycznego bezsensu tylko tych dwoje ludzi robiło coś 
sensownego”21. 

 
Zakończenie 
 
Reasumując, można by powiedzieć, że nadzieja  w kontekście 

niepełnosprawności nie jest  tylko alternatywą między oczekiwaniem na doraźnie 
lepszą przyszłość lub rozpaczą z powodu braku perspektyw. To również  nie tylko 
sama perspektywa, ale realna i dobrze zaplanowana realizacja „tu i teraz” racjonalnej 
koncepcji pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie ich rewalidacji fizycznej, 
psychicznej i społecznej. A nade wszystko to sposób bycia integralnie związany ze 
świadomością, że stan nawet największej niepełnosprawności jest zakorzeniony w 
Krzyżu Chrystusa, a przez to samo staje się swoistego rodzaju uczestnictwem w Jego 
Mocy zbawczej. Pójście tym śladem jest niewątpliwie wyborem drogi trudnej, ale 
obfitującej w szczególny rodzaj radości, właściwej tym, którym w cierpieniu została 
dana  łaska prawdziwie chrześcijańskiej nadziei. Najwymowniej – jak się wydaje - 
wyraża ją funkcjonujące na co dzień w Laskach pozdrowienie: „Przez Krzyż – do 
Nieba”, przypominające nam wszystkim, współpracującym z niewidomymi w Dziele 
Matki Elżbiety Róży Czackiej, niemal w każdej chwili, także o eschatologicznym 
wymiarze nadziei, w której już nie chodzi tylko o dalece nieokreśloną perspektywę 
wieczności, ale o realną rzeczywistość osobistego spotkania z Bogiem twarzą w twarz. 

Tymczasem jednak, biorąc pod uwagę integralny związek między wiarą, 
nadzieją i miłością – o czym też była mowa wczoraj -   trzeba nam kochać. Zanim inni 

                                                
19 Tamże, s. 377. 
20 Za: tamże, s.382. 
21 R. Jungk, Promienie z popiołów. Warszawa 1964, s. 97; za: Y. Congar, Chrystus i zbawienie świata. 
Kraków 1968, s.227. 
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odejdą.. Być może i nam również zabraknie  czasu  na miłość. A zatem trzeba nam 
kochać.  Również trzeba nam  kochać  m i m o  w s z y s t k o. Oto – jak się wydaje -
„złoty klucz” także do nadziei. Mimo naszej  kruchości i słabości. W tym również – 
mimo jakiejkolwiek niepełnosprawności. 


