
Klerycy w ród niepe!nosprawnych 

la wielu to by" mo#e szale$stwo  
i strata czasu. Ale jest to szale$stwo 
Ewangelii, która przewraca do góry 

nogami wszystkie ludzkie warto ci: „Biada 
wam bogatym, b!ogos!awieni ubodzy…”, 
„Pierwsi b%d& ostatnimi, a ostatni pierwszy-
mi…”, „Ostatni b%d& pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi”… Trzeba szuka" „ostatniego 
miejsca”…  „Ten, kto wszystko traci, wszyst-
ko zyskuje”. 

 

Wo anie o mi o!" 
 

Nasz& Ark& sta! si% dom rekolekcyjny  
w Je!owej, niedaleko Opola, gdzie pod-
opieczni i wolontariusze koszutkowego Sto-
warzyszenia na rzecz Niepe!nosprawnych 
SPES, ju# kolejny raz postanowili podarowa" 
sobie troch% czasu i mi!o ci, na wzór francu-
skich wspólnot „Arka” oraz „Wiara i 'wia-
t!o”, których inicjatorem i za!o#ycielem jest 
Jean Vanier, filozof i teolog. 

Jak wspomina pani Genowefa Sikora, 
prezes SPESu, z pomys!em stworzenia takie-
go obozu wyszli kilkana cie lat temu, klerycy 
W'SD (sic!). To oni organizowali pierwsze 
obozy, zimowe i letnie, w Brennej, Krasiczy-
nie, Barwa!dzie i Je!owej. Zebra! si% zespó! 
wolontariuszy – asystentów, którzy rokrocz-
nie, ju# sami, bez kleryków, wk!adali wiele 
trudu, aby stworzy" co  dobrego. W tym 
roku – powrót do (róde!: klerycy powrócili  
w szeregi asystentów na obozie terapeutycz-
nym. Klerycy, konkretnie: jeden, postanowi-
li podzieli" si% tym niesamowitym do wiad-
czeniem #ycia duchowo ci& Arki. 

Arka to wspólne #ycie z lud(mi upo le-
dzonymi. Prosty  wiat, zwolnione tempo, 

zej cie z „piede-
sta!u wiedzy”, rezy-
gnacja z my lenia  
w kategoriach wy-
dajno ci, to podsta-
wowe zasady, któ-
rych u#ywanie  
w  wiecie wró#y 
kl%sk%; w  wiecie 

upo ledzonych mo#na w ten sposób osi&gn&" 
sukces: mi!o " i zaufanie. )yj&c z osobami 
upo ledzonymi umys!owo odkrywamy pierw-
sze$stwo serca przed rozumem, uczu" przed 
inteligencj&. Osoby upo!ledzone charakte-
ryzuje to, #e pytaj$ wprost: „Czy kochasz 
mnie?”, „Czy chcesz by" moim przyjacie-
lem?” - u#ywaj$ tego samego j%zyka, co 
Jezus. Przez sw& niezdolno " do bycia ca!-
kowicie niezale#nym, #ycia samemu, osoba  
z upo ledzeniem wo!a o mi!o ", wo!a  
o wspólnot%, bo bez innych umiera, nie mo-
#e sobie poradzi" sama. 

 

Chlena nana… 
 

Na ten czas otrzyma!em nowe imi%,  
z którego jestem bardzo dumny. Gdy kto  
chcia! co  ode mnie, wo!a!: „KUKAS”. Przy-
j%!o si%, a ja wracam do tego ze wzrusze-
niem. W tym krótkim czasie próbowa!em 
nauczy" si% ich my lenia, specyficznego 
j%zyka, sposobu reagowania, po prostu ich 
#ycia, tak#e tego duchowego, modlitwy. To 
ostatnie, #ycie duchowe osób upo ledzo-
nych, by!o dla mnie powodem najwi%kszego 
zdumienia i wzruszenia. Musia!em zostawi" 
moje schematy i przyzwyczajenia, spróbo-
wa" wpasowa" si% w ich  wiat, albo pozwo-
li" im uk!ada" mój  wiat, moje #ycie na ich, 
zupe!nie nieskomplikowany, sposób. 

By" ojcem w kap a&stwie, to by" ojcem 
równie# dla upo!ledzonych. Nie chodzi tu 
jednak o relacj% mistrz – ucze&, o jak$! 
specjaln$ pedagogik%, lecz o zwyczajne 
towarzyszenie; ojcostwo bardzo wymaga-
j$ce od ojca. Ojcostwo w sensie partner-
stwa. Nie ci$gni%cie za r%k%, tylko wyci$-
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Dwa tygodnie w Arce. To troch% krócej ni# u Noego. 

Ale sytuacja bardzo podobna. Odkrywanie nowego  wiata 

- niepe!nosprawnych, upo ledzonych. Ludzi, których 

spo!ecze$stwo traktuje jako ci%#ar, problem, jako „co ” 

nieudanego, co przeszkadza. Przez te dwa tygodnie mia-

!em okazj% odkry" to, co zachwyci!o w nich Jeana Vanier. 

Popatrze" na nich jak na „'ród o #ycia i !wiat a, 

jak na tych, którzy prowadz& ku istocie, 

ku ca!ej prawdzie, ku Ewangelii, ku Jezusowi”…  
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ganie d oni, aby pój!" RAZEM, rami% w rami%  
w jednym kierunku. 

Idea obozu by!a prosta: #yjemy razem  
i dla siebie, wszystko robimy razem, nie jeste my tu 
po to, aby sobie pomaga", tylko #eby towarzyszy". 
Dla mnie osobi cie najwi%kszym zaskoczeniem,  
a pó(niej wzruszeniem, by!o podgl&danie i towarzy-
szenie w #yciu modlitewnym. „Eno to choszka…” to 
znak krzy#a robiony przez Roberta. Czy nie przypo-
mina troch% wytrawnym lingwistom staro#ytnym 
greckiego „E+ ,- .+/µ0,1…”? Natomiast „chlena na-
na” to fragment Ojcze nasz: chleba naszego… Niesa-
mowitym prze#yciem by!o wspólne CODZIENNE od-
mawianie brewiarza, nieszporów i komplety. Wiado-
mo, #e „ciapki”, jak nazywamy naszych podopiecz-
nych, nie potrafi& dobrze czyta", ale w Liturgi% Go-
dzin w!&cza!y si% na swój niepowtarzalny sposób, 
zachowuj&c nawet podzia! na chóry (sic!). Najwi%k-
sz& nagrod& po pracowitym dniu by!o pój cie do ko-
 cio!a na msz% lub na modlitw%. 

 

Dzientij%… 
 

Zawsze, po ka#dym spotkaniu z niepe!nosprawny-
mi przychodzi wyrzut, #e mog!em co  lepiej zrobi", 
da" z siebie wi%cej. Ma!o da!em, a dosta!em du#o 
wi%cej ni# si% spodziewa!em. To podobno normalne. 
Za to IM dzi%kuj% – DZIENTIJ2, #e pojawili si% w mo-
im, bardziej lub mniej sprawnym #yciu, i zacz%li je 
upraszcza" i u wi%ca". Polecam wszystkim takie re-
kolekcje. Pop!ywajcie w ARCE i zapraszam na Ko-
szutk%.   


