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Olehko
Kocham Cie w deszczu wieczornym,
kocham, gdy rozkladasz nade mnq parasol i pytasz:
,,Czy mamciu nie zmoklas?"
Kocham w piekny poranek na Monte Cassino,
gdy zrozumialam calq istote mego czlowieczehstwa.
Kocham, gdy przychodze do Twego lozeczka,
a Ty mnie pytasz: ,,Czy mnie mamo kochasz?"
I wtedy nawet, gdy si$ buntujesz
i nie odrabiasz lekcji zjgzykapolskiego,
i gdy mi mowisz:
,,Nie bed@ sprzqtac moich ubran - bo mi si$ nie chce".
Bardzo mocno chce Cigprzytulic ipowiedziec:
,,Dzi@kuje, zejestes - za to Cig kocham".

Mama
Ola ma 11 lat, jest moja^ corka i siostrq Piotrusia, ktory zmarl cztery lata temu. Jest dla mnie
radosci^ i trudem. Zawsze, na kazdym kroku przypomina mi o swoim istnieniu. Chcialabym,
zeby uwierzyla, ze jq kocham.

Teresa Oskroba-Guzniczak.

Podzi^kowanie dla Artura
Dzi^kujemy Ci za wszystko,
co dla nas zrobiles.
Zyczymy Ci duzo dobra.

Rodzice z grupy wsparcia.

Artur Laskowski - koordynator grupy wsparcia
dla rodzicow przy WHD.
W okresie: maj 1995 - maj 1999 r.

Artur Laskowski (pierwszy od lewej)
na jednym ze spotkan z rodzicami z grupy wsparcia
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Jak to jest miec chora^ siostrej
Pawel Konarzewski.
Brat pacjentki Hospicjum.
Od 11 miesiecy pacjent Monaru.

Kiedy bylem maly, to nie zwracalem uwagi na jej
chorobg. Na to, co si§ z niq. dzieje w srodku. Byla
najblizsza mi osoba^ w dziecinstwie. Razem sie
bawilismy, chodzilismy z mamq po sklepach, na
spacery, wyglupialismy sie. Gdy wyjezdzala do
szpitala, to czasami plakalem, bo bylo tak jakos
pusto, ale radosc powracala, kiedy tylko Kaska
przyjezdzala z powrotem. Pamietam, jak
chodzilem do podstawowki, kazdy z kolegow znal
moJ3 siostre i byto spoko. Moze troch§ mniej
czasu z nia^ spgdzalem, bo czesto wychodzilem na
podworko, a jak rodzice pozwolili, to bralem jq ze
sob^. Z biegiem czasu coraz bardziej zaczalem sig
wstydzic z niq wychodzic na dwor. Inni sie smiali
i byto mi glupio. Kiedy wpakowalem sie w dragi,
w ogole mnie nie interesowala. Okradalem j^,
szantazowalem, a jak sig naktocilem ze wszystki-
mi w domu, to wypadalem na dlugi czas, a ona nie
mogla wyjsc i musiala siedziec w domu. Kiedy
obejrzalem o niej film, zmontowany dzieki
Hospicjum, poplakalem sie. Jedna rzecz utkwila

mi w pamieci. By! przedstawiony jeden dzien z jej
zycia i zrozumialem, ze ona jest calkowicie
uzalezniona od drugiej osoby i bardzo ma
przechlapane. Z drugiej strony j^ podziwialem, ze
jednak mozna zyc z taka^ chorob^. Niestety,
wpadlem gleboko w klimat i olewalem j^ nadal.
Jednak kiedy zaczatem cos z soba^ robic,
zmienilem zupelnie podejscie do niej i do tej calej
sytuacji. Olewam ludzi i gwizdze na to, co sobie
inni mysla. Bede z nia wychodzil na spacery,
gadal, chodzil do kina, bo wiem, ze kiedys moze
mi jej zabraknac, a tego bym nie chciaL Jest taki
okres, kiedy czlowiek sie wstydzi, ale ludzie
z Hospicjum i inni, ktorych Kasia zna, pokazali
mi, ze ona jest takim samym czlowiekiem jak
inni i potrzebuje takich samych kontaktow
miedzyludzkich jak inni, zdrowi ludzie. Majac
chorq siostre calkiem inaczej patrzy si§ na
wszystkich niepelnosprawnych. Najtrudniejsze
bylo chyba przelamanie si? z tego zlego okresu
i mysl, ze moja siostra sobie mysli: "Brat sie
mnie wstydzi, bo jestem niepelnosprawna". Nie
chcialbym, zeby tak sobie myslala. Bardzo
smutna sprawa. Mam jednak nadziejg, ze bedzie
dlugo zyla i kontakt, jaki zaniedbalem miedzy
nami, bede mogl naprawiac z dnia na dzien.

Pawel Konarzewski
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co z tego
Kiedy otrzymalam propozycje, aby napisac

kilka slow o Lukaszu, zaczelam sie zastanawiac,
w jaki sposob powinnam przedstawic to, co czuje.
Sucha relacja: urodzil sie z wada, zyl... i smutny
koniec. A moze wynurzenia zrozpaczonej matki
po niespodziewanej smierci syna, ktory by! dla
niej jedynym celem zycia? Ostatecznie wybralam
forme listu, skierowanego do Ciebie, moj
Malutku, moj maly kumplu.

Gdy tylko dowiedzialam sie, ze upragniony
syn urodzil sie z wad^ genetyczna^ oraz powaznq
wada^ kardiologiczna_, ktora niesie za soba,
ogromne komplikacje w dalszym rozwoju,
zadawalam sobie pytania: Dlaczego to wlasnie ja
mam bye matkq chorego dziecka? Dlaczego to
mnie spotkal ten los? Dzisiaj, a nawet juz po kilku
miesiqcach przebywania z Toba_ wiedzialam, ze
nie zamienilabym Ciebie na zadne inne cudowne
dziecko, super genialne, wspaniale. Dla mnie
byles najwspanialszym synem ze swojq wrodzona.
inteligencja_, taktem, radosci^ zycia i ta, ogromnq
milosciq. Bo czyz mozna spotkac mlodego
czlowieka, ktory zaczyna dzien od usmiechu
i slow ,,Kocham cie, mamo", a wieczorem, na
dobranoc, przytula sie i mowi: ,,pamietaj, ze
kocham ciebie jak mus czekoladowy".

Nauczyles mnie, Lukaszku, pokory wobec
osob innych, ,,z defektem", ale przede wszystkim
nauczyles mnie radosci na co dzien, takiej nor-
malnej, bez wiekszego powodu. Tego, ze na
szczesliwe zycie skladaja^ sie malutkie chwile,

czesto szybko zapominane, slowa, usmiechy,
gesty...

Nie zawsze los obchodzil sig laskawie z Tobq,
z nami. lie razy bezsilnie patrzylam na Twoje
zmagania z chorobq, ktora w miarg uplywu lat
sprawiala Ci coraz wieksze klopoty. lie razy
patrzylam na Twojq smutny buzie, kiedy nie
byles w stanie sprostac zadaniom pozornie tak
latwym, a jednoczesnie tak trudnym dla Ciebie.
Jednak nawet w takich momentach odzywala sie
w Tobie ambicja, przekora, wola walki i nie
dawales po sobie poznac, ze jest Ci przykro. Wrecz
przeciwnie: zamienialismy sie rolami i to Ty mnie
uspokajales i starales sie pocieszyc, i to ja bylam
tq slabsza^ strong. Pamietam, jak w dniu Twoich
18 urodzin powiedziales: ,,Teraz musz§ si§ Tobq
zaopiekowac, bo jestem juz doroslym
mezczyzna/'. I faktycznie, miales ogromne
poczucie odpowiedzialnosci za siebie, za mnie,
za bliskie Ci osoby.

Pomimo Twojej ,,innosci", byles otoczony
osobami, ktore darzyly Cie czyms wiecej
niz ogromn^ sympatiq: koledzy w szkole, koledzy
z dodatkowych zajec, moi znajomi. A potem
dostales sie pod opieke Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci i tym samym kr^g
Twoich znajomych znacznie sie powiekszyl.
Kontakty z pracownikami, wolontariuszami daly
Ci kolejna, mozliwosc wejscia w normalny swiat,
tak malo dostepny dla osob z Twojq chorobq.
Po pierwszych spotkaniach napisales krotki tekst:
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Wszedzie tarn, gdzie sie pojawiles, zarowno
w Polsce, jak i we Francji, potrafiles sobie zjednac
sympatie i chyba nie bylo osoby, ktora oparlaby
sie Twojemu wdziekowi i zniewalajacemu
usmiechowi. Wspaniale dales sobie rade w szkole
w Warszawie, w Paryzu, gdzie bardzo szybko
opanowales znajomosc jezyka francuskiego
i zyskales grono wspanialych przyjaciol.
Probowales jezdzic na rowerze, plywac, cwiczyc
karate. Malowales i pisales sympatyczne
opowiadania, nauczyles sie grac na elektrycznym
pianinie. I to byla ta Twoja ogromna wola, aby
zyc normalnie, a przede wszystkim entuzjazm
i radosc z najmniejszego powodu. Dla Ciebie
szczescie bylo po to, by dawac je innym.

Jednak najbardziej kochalismy wyjazdy do
naszego wiejskiego domku, zagubionego w lesie,
do naszej oazy spokoju, naszego ,,sam na sam"
z naturq. Bez korica moglismy siedziec na tarasie,
wpatrywac sie w obsypane gwiazdami niebo,
sluchac spiewu ptakow, w^chac zapach maciejki.
A u naszych stop lezala nasza czarna jamniczka,
Amika. I to bylo to... Nasze najpiekniejsze, wspol-
nie przezywane chwile.

Rownie wspaniale czules sie w gronie
kolegow, a zwlaszcza kolezanek. Pojawily sie
pierwsze sympatie, wyjazdy na kolonie, no
i oczywiscie prywatki. Superelegancki, podej-
mowales swoich gosci, ukochanych nauczycieli
i zabawa mogla trwac do rana.

A teraz... Pozostala pustka, ktorej niczym nie
mozna zapelnic oraz powracaj^ce pytanie:
dlaczego tak sie stalo? Dlaczego przez tyle lat nie
poddalismy sie Twojej chorobie, a nieoczekiwany,
beznadziejny i tragiczny w skutkach wypadek

przerwal zycie 21-letniego mlodzienca? Nikt nie
byl w stanie przewidziec, jak bedzie postepowala
Twoja choroba oraz jak dlugo bedziesz zyl, ale
nikt nie wzi^l pod uwage takiego zakonczenia.

Minelo zaledwie i juz 6 miesiecy od Twojej
smierci. Nadal wiekszosc bliskich Ci osob nie
moze sie pogodzic z faktem, ze Ciebie juz nie ma
i pozostaly juz tylko cudowne wspomnienia.
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Moj Skarbie, czesto rozmawiam z Tob^,
wyobrazam sobie, ze jestes obok mnie wspolnie
z Claude'em i Amikq. Towarzyszysz mi w mojej
pracy, korepetycjach, w wyjazdach na wies.
Slucham Twojej ulubionej muzyki i zyje
najpiekniejszymi wspomnieniami tych cud-
ownych 21 lat. Kocham Cie za to, kim byles i zato,
kim stalam sie. dzieki Tobie. Kocham Cie za to,
ze sprawiles, iz bylam najszcz^sliwsz^ matkq.
Zrobiles to bez wielkich gestow, bez wielkich
slow... byles sob^.

Zabraklo mi kilku lat, aby zrealizowac nasze
wspolne plany, a moze kilku miesi§cy. Mimo
wszystko jestem wdzieczna Opatrznosci za to, ze
bylo tych lat az 21.

Kazdy moj list skierowany do Ciebie
kohczylam slowami: ,,Trzymaj sie cieplutko".
Tym razem zakohcze slowami wiersza, ktory
otrzymalam w dniu Twojego pogrzebu.

Zofia Obertyn

List drukujemy obok.

Od Redakcji:
Lukasz zginql tragicznie w wypadku samochodowym.

i

•fast jak/es

'

W ,,Klubie Trojki
Jacek Ejsmond, dziennikarz
Polskie Radio S.A. PROGRAM III

Redakcja: W styczniu b.r. w Klubie Trojki
prowadzil Pan dwie audycje. Pierwsza z nich
dotyczyla pracy Hospicjum, druga byla
spotkaniem z osieroconymi rodzicami. W oczach
rodzicow i pracownikow Hospicjum uznano Pana
za najlepiej przygotowanego dziennikarza,
a panskie audycje za najciekawsze. W jaki sposob
powstal pierwszy z tych programow?

J.E.: Jak wiele rzeczy roznego gatunku,
rozmiaru i wagi - przez czysty przypadek. Nie
zebym nie wiedzial o istnieniu Hospicjum dla
Dzieci. Wiedzialem. W pewnym momencie
stanalem przed problemem zrobienia audycji.
Trzeba bylo szybko wymyslac temat i gwaltownie
przypomnialem sobie Hospicjum. Audycja byla
latwa do zrobienia, bo w gruncie rzeczy dotyczyla
instytucji. Nawet jezeli wspominalismy o tych,
ktorzy s^ w niej najwazniejsi, to mowilismy nie-
jako abstrakcyjnie, bo sami rodzice nie brali
udzialu w audycji. Wtedy rozmawia sie inaczej,
nie tak, jak z czlowiekiem bezposrednio
dotknigtym nieszczgsciem. Chociaz przypadkowy
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by! pocza_tek, to kontynuacja dzielem przypadku
juz nie jest.

R.: Przygotowuja_c sie do drugiej czesci audy-
cji, uczestniczyl Pan w spotkaniu grupy wspar-
cia.

J.E.: Druga audycja okazala sie dla mnie
bardzo trudna. Wiedzialem, ze musz§ pokazac
tym, ktorzy sluchaj^ Programu III, co to znaczy
przezyc smierc swojego dziecka. W trakcie
spotkania przygladalem sie rodzicom. Widzialem,
jak roznie przezywaja, zalobe. Wiele sie
nauczylem. Zdalem sobie spraw§, ze jakkolwiek
smierc wlasnego dziecka przekracza wyobraznie
przecietnego czlowieka, to trzeba umiec o tym
mowic. Choc komus, komu umarlo dziecko wyda-
je sie, ze nikt mu pomoc nie moze. Uslyszalem
tarn slowa, ktorych nie zapomne do konca zycia:
"Nauczono mnie w zyciu wielu pozytecznych
rzeczy. Nauczono mnie prowadzic dom, sprza_tac,
gotowac, prasowac. Ale okazalo sie, ze nie
nauczono mnie rzeczy najwazniejszej - jak
prowadzic moje dziecko ku smierci". To mna.
wstrza.snelo. Nikt tego nie potrafi, nikt nie
zaklada z gory, ze nastajpi smierc jego dziecka.
A z drugiej strony, jest to potrzebne.

R.: Czy trudno bylo Panu opanowac emocje?
J.E.: Bardzo trudno. Bardzo trudno. Staralem

sie bye skuteczny i rzeczowy, a jednoczesnie
opanowac straszliwe emocje. To jest to, co robia_
pracownicy Hospicjum. Drzal mi glos. Mialem
tego pelna. swiadomosc. Dziennikarz tez jest
czlowiekiem. Pierwszy raz w zyciu imalem sie
tematu tak bardzo naladowanego emocjami.

R.: Czy Pana zdaniem cierpienie jest kara.?
J.E.: Nie moge sobie wyobrazic czegos takiego.

Inaczej musialbym sie zgodzic, ze wszystkie przy-
padlosci: grypa, AIDS sa. kara_ za jakies grzechy.
Nie. To bzdura, absolutnie w to nie wierze.

R.: Wiec dlaczego istnieje?
J.E.: To bardzo trudna sprawa. Dla wielu

kondycja czlowieka na tej ziemi jest zupelnie
nierozpoznawalna co do celu. A juz szczegolnie
wtedy, gdy w gre wchodzi cierpienie. Wielu
rodzicow mowi, ze w najtragiczniejszym momen-
cie wiara im nie pomogla. Nastepuje wtedy abso-
lutny bunt. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego
niewinne dziecko? Nierozpoznany jest dla prze-
cietnego czlowieka - i dla mnie takze - eel Boga,
czy jakiejs osoby transcendentalnej wobec mnie
i innych ludzi. Cierpienie jest wkomponowane
w nasza. kondycje.

R.: Ale jakos trzeba wierzyc w sens cierpienia?
J.E.: Tak. To zupemie inna sprawa. Wierze

w sens cierpienia, moze za Janem Pawlem, ktory
we wszystkich pielgrzymkach do Polski spotykal
sie z nieuleczalnie chorymi. Wiedza.c, ze cos im

musi powiedziec. Wiedz^c, ze stojq przed nim
z takimi wlasnie pytaniami. Jaki jest sens
cierpienia? Nie jest ono kara., natomiast gl^boko
wierze, ze ma sens. To znaczy, ze przejscie
cierpienia - wszystko jedno, jak ono sig skonczy -
zawsze czyni czlowieka lepszym. W kazdej
sytuacji lepszym. W kazdej.

R.: Nawet jesli na pocza.tku wydaje sie, ze
przynosi wi§cej zla, np. wielki bunt?

J.E.: Nawet wtedy. Uwazam zreszta. te reakcj§
za naturalna.. Istnieje pewien sposob rozumowa-
nia kazdej religii - bez wzgledu na to, czy
dotkniemy islamu, chrzescijanstwa, judaizmu:
uwazamy, ze Bog jest dobry. Nagle obraz Boga
okazuje sie zupelnie nieprzystaja^cy do tego, co
Bog z nami robi. Chyba tak samo buntowali sig
ludzie w obozach koncentracyjnych, stoja_c nad
dolami wykopanymi przez siebie przed rozstrze-
laniem.

R.: Czy czesto mysli Pan o smierci?
J.E.: Tak. Czesto. Nauczylem sie myslec

o wlasnej smierci nie jako o strasznym
nieszczesciu.

,R.:BoisiePan?
J.E.: Nie ma czlowieka, ktory nie balby sie

smierci. Oswoilem si§ z myslq o niej, chociaz nie
traktuje jej jako czegos, czego bym sie nie lekal.

R.: Co zmniejsza l§k?
J.E.: Mysle, ze najslabsza chocby wiara, dana

przez religi§, przez jej wizj? swiata. W to, ze poza
tym swiatem jest jeszcze swiat inny, w ktorym
mozemy egzystowac. Wiara to dar, ale jesli sie go
ma, to on ogromnie pomaga. Mowie tak ogolnie,
zeby nie przywiazywac si? do jakiejs wizji Boga
w jakiejs okreslonej religii.

R.: Czy rozmawia Pan o smierci?
J.E.: Tak, na przyklad z wlasna zona.. Moja

zona jest nieuleczalnie chora na SM. Ma tego
swiadomosc. Stana_lem przed trudna_ sprawa.
powiedzenia jej tego. Wzia.lem to na siebie. Po raz
pierwszy mowilem o czyms nieodwracalnym,
jesli chodzi o medycyne i jej mozliwosci.
O swoistym wyroku. On jest nieokreslony w cza-
sie, ale to jest wyrok. I wtedy zaczqlem bardzo
intensywnie myslec o jej smierci, potem swojej,
a potem zaczelismy rozmawiac. Mowimy o smier-
ci, czym moze bye. Mowimy o smierci poprzed-
zonej cierpieniem, dlugotrwala. niemoca..

Rozmawiamy zupelnie spokojnie, bez specjal-
nych emocji.

R.: Dziekuje za rozmowe.
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owiedz mi, dlaczego?
Rodzicom Radka

Z Ojcem Filipem Buczynskim
Zalozycielem Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Malego Ksi^cia,
franciszkaninem i doktorem psychologii, rozmawia Katarzyna Cichosz, pielQgniarka WHD.

Oddzialu Hematologii Dzieciecej. Na poczatku
bylem wolontariuszem i zabawialem dzieci,
pozniej koncentrowalem sie na opiece duchowej.
Bylem tarn do maja 1999 roku.

W ciagu roku w Hospicjum Lubelskim zmarlo
piecioro dzieci. W Klinice od poczatku pracy
Ojca - kilkadziesiat. W moim Hospicjum w ciqgu
pieciu lat dziewiecdziesiecioro szescioro.
Dlaczego dzieci umieraja?
Hm. To jest pytanie, ktore ma szersze odniesienie:
ska^d sie bierze cierpienie, a raczej skad sie bierze
cierpienie niezawinione. Opisowo, w kategoriach
odniesieri do Objawienia, mozemy albo sie zas-
tanawiac nad sensem cierpienia, albo probowac
je zrozumiec. Mysle, ze pewne fragmenty biblijne
wprowadzaja. wiele takich prob odpowiedzi. Dla
mnie osobiscie, cierpienie jest tajemnicq,
szczegolnie cierpienie niezawinione.
Kiedy szukamy przyczyn cierpienia, mozemy
spojrzec na Hioba. Hiob, kiedy przyjaciele
przekonywali go, ze musial zawinic i dlatego spo-
tyka go kara za jego zle czyny, odpowiedzial:
,,Kochani, ale ja sie nie czuj§ winny, ja sluze- Panu
Bogu i kocham Go". I w koricu sam Pan Bog
zabral glos i powiedzial: ,,To nie jest kara".
Cierpienie nie jest karq za zlo popelnione.
Czlowiek zawsze pragnie znalezc przyczyne.
Mamy skutek, szukamy przyczyny. W Biblii spo-
tykamy sie niekiedy ze znakami, kierowanymi
przez Pana Boga na przyklad do Narodu
Wybranego czy tez krola Dawida, kiedy ci
zgrzeszyli. Bog z milosci do nich staral sie im
uswiadomic potrzebe przemiany, potrzeb§
nawrocenia. I jesli narod czy krola spotykalo cier-
pienie, to bylo ono milosnym znakiem wezwania
do nawrocenia. Takim opamietaniem i zatrzy-
maniem. Jakby Bog chcial przez nie powiedziec:
,,Daje/ ci prawo do przemiany twojego zycia,
a sposobem, w jaki cig moglem zatrzymac, bylo
doswiadczenie przez ciebie cierpienia." Pan Bog
jest Kims, kto daje szanse. Bog nie karze cierpie-
niem.
Oprocz sytuacji Hioba, ktorego cierpienie jest
zupelnie niezawinione, i cierpieniem, stanowiq-
cym wezwanie do przemiany zycia, istnieje
jeszcze trzecia kategoria, pozostaj^ca dla nas
calkowita^ tajemnicaj cierpienie niezawinione
Chrystusa. Mozna by twierdzic, ze wystarczyloby
samo Wcielenie. Dlaczego wlasnie Krzyz?

0. Filip Buczynski
Gdzie sie Ojciec nauczyl opieki nad umierajacy-
mi dziecmi?
Dawno, dawno temu, kiedy mnie przelozeni
wyslali na uniwersytet. Studiowalem psycholo-
gie. Na pierwszym roku stwierdzilem, ze takie
studiowanie to troch§ strata czasu. Zycie ucieka.
Trzeba zrobic cos wiecej. Najpierw wiec
chodzilem do Domu Dziecka, potem, na
przelomie roku 1991 i 1992 przeszedlem do
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No wlasnie, dlaczego?
Pomijajac wszystkie racjonalizuj^ce wyjasnienia,
smierc Chrystusa na krzyzu pozwolila nam
doswiadczyc, ze Bog nas kocha, ze chce uczest-
niczyc w czlowieczenstwie. Jednoczesnie ofiara
krzyza i cierpienie niezawinione zostalo przyjete
przez Boga jako sposob odkupienia za grzechy
ludzkosci.
Mnie to wyjasnienie nie wystarcza. Dla mnie
wybor Pana Boga jest wyborem Pana Boga i nie
mozemy znac jego przyczyn. Chrystusowe
cierpienie niezawinione byto ofiara za grzechy
ludzkosci i przyniosto jej zbawienie. Wszelkie
przejawy cierpienia niezawinionego, z jakimi sie
stykamy, jesli sq laczone z tym niezawinionym
cierpieniem Chrystusa, ktore ma wymiar zbaw-
czy, rowniez nabierajq w tajemniczy sposob
wymiaru zbawczego. To Pawlowe ,,dopelnienie
udrgk w ciele Chrystusa przez swoje cierpienie
dla dobra Kosciola" jest moze troche na wyrost,
ale stanowi dla nas sygnal, ze mozemy miec
udzial w dziele Zbawienia. Nie w ten sposob, ze to
my zbawiamy, ale przez laczenie sie z cierpieniem
Chrystusa. Ilekroc podejmujemy aktem woli - bo
przeciez nie uczuc - decyzje, by polaczyc swoje
cierpienie z cierpieniem Chrystusa, to rzeczy-
wiscie zyskuje ono wymiar zbawczy dla swiata.

Ale jesli rodzicom umiera jedyne dziecko, czy
nie jest to zbyt duza cena?
Wydaje mi sie, ze to jest pytanie bez odpowiedzi.
A z drugiej strony jest to pytanie, ktore kazdy, kto
doswiadczyl takiego albo zblizonego cierpienia,
nie wylqczajac mnie samego, zadaje Panu Bogu.
Myslg, ze tu mozna powiedziec: ,,Panie Boze,
relacja miedzy nami to relacja wiary: ja mam
Tobie wierzyc i ufac, chociaz czasami Cie nie
rozumiem. W tej chwili moge z cal^ odpowiedzial-
noscia^ stwierdzic, ze Cig nie rozumiem, ale Ci
ufam. A pierwszym pytaniem, jakie Ci zadam,
kiedy mi bedzie dane stanac przed Tob^, bedzie
pytanie: dlaczego?"
Osobnq sprawe stanowi kwestia, na ile my, stoja/
cy obok, jestesmy wsparciem dla rodzicow. Czy to,
co ich spotyka, nie jest wezwaniem skierowanym
do Kosciola, czyli osob z bezposredniego
otoczenia takiej rodziny, zeby jej towarzyszyc,
zeby pomagac. Wezwaniem Chrystusa: ,,To wy
macie bye moim sercem, moimi dlonmi; wy macie
przy nich bye. Ja ze swojej strony udziele im
Swojej laski tyle, ile potrzeba, zeby mogli przyjqc
te tajemnice, bo zrozumiec jej sie nie da."
Na spotkaniach grupy wsparcia dla rodzicow
modlimy sie wspolnie i zapraszamy na
Eucharystie dzieci, ktore odeszly. One razem
z nami si§ modlq. To sq Msze za rodzicow

i w intencjach tych dzieci. Nie za te dzieci, tylko
w intencjach, ktore one maj^. Mowimy wprost, ze
te dzieci s^ w niebie.

Bardzo bym chciala miec takq pewnosc.
Skoro dzielo Zbawienia dokonalo sie przez
cierpienie, to udzial w tym, co Chrystusowe - a
dzielo Zbawienia bylo nim najbardziej, bo celem
Jego misji bylo przyjsc i zbawic swiat - to w
sposob namacalny i bezposredni te dzieci mialy
udzial w tej tajemnicy. Znacznie wiekszy niz 99%
populacji Ziemi. Te dzieci na swoim poziomie
funkcjonowania osiqgnely heroizm. Jednoczesnie
potrafily swoje cierpienie oddac Bogu. Dlatego
mam pewnosc, ze one sq w niebie. Nasze dzieci 53
w niebie, oreduja^ za nami i zalatwiajq nasze
sprawy. Mowie tak, bo sam sie do nich modle,
zeby zalatwily rozne potrzebne sprawy. Poki co,
nigdy sig nie zawiodlem. Naturalnie, mozna
powiedziec, ze my, ludzie na ziemi, nie mozemy
autorytatywnie twierdzic, ze dana osoba jest
w niebie - chyba, ze uczyni to uroczyscie Kosciol.
Ale ja jestem o tym przekonany. Czasami te dzieci
do nas ,,dzwonia/', dajq znac, ze jest im dobrze, ze
s^ szczesliwe, ze o nas pamietajq.

Co z tymi, ktorzy stracili wiare po smierci dziec-
ka?
Hm. Dla mnie to pewien proces, a nie stan. Silne
doswiadczenie, zwiqzane z bolem, cierpieniem,
a potem smierciq dziecka powoduje bunt, nie-
pogodzenie sie z sytuacjq. Wydaje mi sie, ze jest to
proces zmagania sie z niemozliwosci^ odpowiedzi
na pytanie wobec tajemnicy, w jakiej sie uczest-
niczy. Po drugie, jest to jakos zwiqzane z tajem-
nicy czlowieka i Pana Boga. To, co my mozemy ze
swej strony zrobic, to pomagac. Moja obecnosc
jest znakiem, ze chce pomoc. Wczesniej czy
pozniej taka rodzina szuka wsparcia rowniez
w wymiarze religijnym. Niektore rodziny mowiq,
ze wielki bunt pojawia sie z falq depresyjnq,
zlosciq na Boga, wreszcie wyparciem sie Go.
Potem te osoby powracajq. Chodzi o to, zeby przy
nich bye. Sluchac tego, co mowi^, co przezywajq.
Bez komentowania. Wmawianie komus w dniu
smierci, ze jego dziecko jest aniolkiem w niebie,
moze sie spotkac z bardzo ostrq reakcjq.

A co z pracownikami czy wolontariuszami,
ktorzy twierdza^ ze zaczynajq poddawac w wat-
pliwosc dobroc Pana Boga?
To jest raczej pytanie o rozwoj religijny takich
osob, o ich formacje. Obraz Pana Boga ujawnia
sie szczegolnie w ekstremalnych sytuacjach. To
boli, kiedy sie w nich uczestniczy. Trzeba troche
poczytac - pewne prawdy zostaly wyjasnione,
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omowione. Po drugie, konieczne jest glebokie
zycie religijne. My nieprzypadkowo mamy co dwa
tygodnie Eucharysti? dla wszystkich pracowni-
kow i wolontariuszy, a potem czas rozmow.
Trzeba nazwac pewne problemy w kategoriach
religijnych, bo one musza bye nazwane i wspolnie
musimy si? nad nimi zastanowic. Problemem jest
tu zmaganie si? z tajemnica.

I tak do korica zycia?
Tak.

Jak mozna zyc z taka tajemnica?
Musimy sobie zdawac sprawe z dwoch wymiarow
naszego funkcjonowania: w kategoriach racjonal-
nych i w kategoriach wiary. W kategoriach ratio,
rozumu, cierpienie zawsze jest tajemnica.
Zawsze. W kategoriach fide, czyli wiary, moge
powiedziec: ,,Panie Boze, ufam Ci, duzo si? modi?,
poznaj? Ci? i prosze Ci? o szczegoln^ laske."
Z punktu widzenia rozumu cierpienie niezawi-
nione wydaje si? zawsze bezsensem, poniewaz
rozum nie jest kategoria^ wlasciwa. wobec tego
problemu. Jesli bedziemy szukali odpowiedzi
w kategoriach racjonalnych, mog^ si? one okazac
bardzo plytkie. Stad potrzeba rozwoju religijnego.
Kiedy sie kocha cierpiace dziecko i pomaga jego
rodzinie, to wraz z rodzina przezywa sie zalobe.
I wraz z rodzina sie pyta: ,,Panie Boze, dlaczego?"
I wraz z rodzina^ jest si? bezradnym. Dlaczego
dziecko zostalo nam dane na tak krotki czas, to
jest pytanie do Pana Boga. Mozemy tylko
podziekowac Mu za te chwile, kiedy ono z nami
bylo, kiedy moglismy doswiaczyc jego milosci.
I mozemy powiedziec tylko, ze zrobilismy wszys-
tko, zeby dziecko odchodzilo w poczuciu, ze kocha
i jest kochane. Trudno sobie wyobrazic bardziej
kosztowny chleb.
Podstawa. pracy w Hospicjum jest poukladany
stosunek do Pana Boga. To cena milosci. Miiosc
bezinteresownie okazywana kosztuje. Placi si? za
nia^ naruszeniem rownowagi psychicznej,
duchowej, ktoremu trzeba sprostac. Po dziesi?ciu
latach pracy staje si? to troch? latwiejsze, bo
wypracowuje si? pewne mechanizmy adapta-
cyjne - co nie znaczy, ze jest zupelnie latwe, bo to
przeciez kolejny czlowiek, kolejna rodzina,
kolejny bol... bo si? kocha.

Czy zdarzylo sie, ze rodzice zmarlego dziecka
wykrzyczeli Ojcu: ,,Nie ma Boga!"?
Nie zdarzylo si?. Natomiast zdarzalo mi si? o tym
slyszec od osob trzecich, ktore spotykaly si?
z rodzicami z kliniki. Nalezy pami?tac, ze rozwoj
relacji z Panem Bogiem to proces. Smierc jest
swego rodzaju zakloceniem, tak wielkim, ze

czlowiek mowi przez pryzmat bolu i cierpienia.

Jak Ojciec by sie zachowal w takiej sytuacji?
Co ja mog? wtedy zrobic?
Przede wszystkim, trzeba zrozumiec.
Odpowiedziec sobie na pytanie, czego znakiem
jest takie stwierdzenie. Znakiem ogromnego
bolu. I ogromnej pustki. To, co moze si? we
mnie rodzic, to wspolodczuwanie. Che? bye
przy tobie, zeby ci pomoc. Z czasem taka rodzi-
na powraca do rownowagi relacji z Bogiem.
Taki incydent jest tylko znakiem, co dana osoba
przezywa. Niektorzy przeklinajq, niektorzy
ujawniaja^ agresj? wobec przedmiotow czy
obwiniajq lekarzy, natomiast inni mowi^:
,,Boga nie ma".

Czy istniejq jakies slowa - chociaz one wtedy
wiele nie znaczy - ale czy znajdziemy cos, czym
mozna pocieszyc?
Rodziny bardziej potrzebujq sluchacza, kogos,
kto nie wzbrania im ujawniac uczuc, niz kogos,
kto chce pomoc w sposob szybki, tani
i ,,skuteczny". Taka pomoc niczego nie rozwiazu-
je, bo pozostaje dramat zmagania si?. Czas zaloby
to proces; trudno powiedziec: ,,te i te slowa sq
dobre". Wazniejsze, zeby wesprzec, powiedziec, ze
jestem i chc? pomoc. Powiedziec, ze ja tez placz?
z tego powodu, zamiast ze ,,mamy aniolka
w niebie".

Jaka postawa rodzicow jest lepsza w oczach
Boga? Kiedy prosza o cud, czy kiedy prosza
o spokojna smierc?
Zawsze na poczatku prosz^ o cud. Potem, wraz
z post?pami choroby, rowniez i stosunek rodzi-
cow troch? si? zmienia. Punkt ci?zkosci prze-
chodzi z samego zycia na jego jakosc w ostatnich
tygodniach.
Jak uczy doswiadczenie, czasami modlitwa
prosby jest tak heroiczna, ze zdarza si? cudowne
uzdrowienie. Poki czlowiek zyje, ma prawo si?
modlic o zdrowie, o blogoslawienstwo i o laski.
Jedno drugiemu nie przeszkadza. Chociaz nie
bylem swiadkiem cudu naszych dzieci, nie
przeszkadza mi to, by si? o niego modlic.

Kiedy Ojciec patrzy na cierpienie dzieci i ich
najblizszych, co to znaczy dla Ojca, ze Bog jest
miloscia?
Znakiem i potwierdzeniem tego, ze Bog nas
kocha, jest tajemnica krzyza, ktora przekracza
nasze zrozumienie. Historia Zbawienia. Historia
zycia Jezusa na ziemi - historia Tego, ktory przy-
chodzi i kocha ponad ludzka glupot?, grzech,
slabosci, bezradnosc. Kocha ludzi bezwarunkowo,
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bezinteresownie, jako istoty najblizsze sobie
przez to, ze zostaly stworzone na Jego obraz
i podobieristwo. Bog objawiaja_cy sie jako milosc.
Czasami ta milosc okazuje sie bardzo trudna.
Duzo zalezy od tego, jaki obraz Pana Boga mamy
sami; jakiego Boga poznajemy. Czy Boga, ktory za
dobro wynagradza, a za zlo karze, czyli bardziej
sprawiedliwego niz kochaj^cego, czy tez Boga,
ktory w Objawieniu mowi: ,,Chocby cie matka
opuscila, Ja zawsze bede przy tobie". Stosownie
do obrazu Boga, jaki nam wpojono, ksztaltuje sie
nasza relacja do Niego.
Ja nie kwestionuje tego, ze Bog mnie kocha, tylko
prosze: ,,Panie Boze, wyjasnij. Jestem przy Tobie,
ale tego nie rozumiem. Kiedy zaczynam myslec
w kategoriach rozumu, w kategoriach sprawiedli-
wy-niesprawiedliwy, to wydajesz mi sie niespraw-
iedliwy, jestes tym, ktory karze niesprawiedliwie."

A co to znaczy, ze Bog jest milosierny?
Milosierdzie to kategoria ponad sprawie-
dliwosciq. Przypowiesc o marnotrawnym synu
tak naprawde opowiada o milosiernym ojcu. Ta
wlasnie przypowiesc odpowiada na pytanie, co to
znaczy, ze Bog jest milosierny.
Bog przebacza, a wiec przestaje baczyc na zlo
i konsekwencje zla popelnionego przez czlowieka.
Obdarza miloscia_ milosiernq, patrza_c w ludzkie
serce, bo aktem woli syna marnotrawnego byla
prosba o przebaczenie: ,,Przywroc mi godnosc,
pozwol zyc." Milosierdziem wobec dobrego lotra
Chrystus wyrazil prawde o samym sobie. Mowi
sie, ze sqd przed Panem Bogiem bedzie polegal na
tym, ze staniemy przed Nim w prawdzie, poz-
namy siebie takimi, jakimi jestesmy i wyznamy
swoje zlo. Na bazie tej prawdy - prawdy o naszej
nikczemnosci - Bog bedzie w stanie okazac
milosierdzie.
Kategoria milosierdzia zasadza sie wiec na
prawdzie o czlowieku, o jego nieudolnosci. Ta
prawda jest dla Boga elementem wystarczaj^-
cym, zeby mogl obdarzyc czlowieka miloscia
milosiernq.
Gdy czlowiek trwa w klamstwie, Pan Bog moze
bye wobec niego jedynie sprawiedliwy. Co jest
rzeczq strasznq. Najwazniejsze kryterium
stanowi tu prawda o samym sobie: to, czy potrafie
stanac przed Panem Bogiem, widza_c siebie takim,
jakim jestem, i spuscic glowe. Tak jak zrobil
to celnik w przypowiesci. Spuscil glowe
i powiedzial: ,,Boze, ba,dz milosciw mnie grzeszne-
mu". Natomiast prawda faryzeusza o sobie
brzmiala: „Jestem swietny". W ramach prawdy
o sobie celnika Bog mogl okazac milosierdzie,
a w sytuacji prawdy o sobie faryzeusza mogl bye
tylko sprawiedliwy.

Co w tym calym bolu i cierpieniu umieraj^cych
dzieci i czuwaj^cych przy nich rodzicow jest
radosciq?
Dla mnie radosciq jest to, ze rodziny chcq,
zebysmy im sluzyli, to znaczy przyjmujq to,
z czym przychodzimy. To, ze mozemy im pomoc
jest radosciq. I kiedy widze, jak ta pomoc staje sie
z czasem przyjaznia_, trwajaca^ przez wiele lat, bo
tego chce tez i rodzina.
I radosci^ bylo dla mnie, kiedy jedna z mam po
smierci dziecka powiedziala, ze nie wyobraza
sobie, jak by bylo bez nas. Jest dla mnie radoscia,,
ze mozemy przygotowac rodzine do wielkiej,
niewyobrazalnej tragedii smierci dziecka.
Pomagamy rodzinie utrzymac pewnq rownowage,
w ktorej jest miejsce na nadziejg chrzescijansk^,
na wymiar duchowy, ale i wsparcie psychiczne
czy finansowe.
W takim celu istnieje Hospicjum: zeby pomagac
calemu czlowiekowi i calej rodzinie. Ta radosc to
taki pokoj w sercu z nadziejq i optymizmem.

Dziekuje za rozmow?.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci pierwszego pac-
jenta przyj^lo w kwietniu 1998 roku. Zatrudnia:
cztery pielggniarki, lekarza, pedagoga, rehabili-
tanta, ksiggowq.. Skupia okolo pipcdziesie-
cioosobowq grupg wolontariuszy (glownie stu-
dentow). Obecnie opiekuje sz'g siedemnastoma
pacjentami. Pod opiekq. Hospicjum od poczqtku
jego dzialalnosci zmarlo pigcioro dzieci. Teren
dzialania: Lublin i okolica do siedemdziesieciu
kilometrow.

Miesci sie w Lublinie
przy ul. Krola Stanislawa Leszczynskiego 6,
tel. 081 743 7799, 081 743 7555,
hospic@ kki.net.pl
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ill. Agatowa 10
Idea zbiorki pieniedzy na utworzenie nowej siedziby Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci zostala

zapoczatkowana w 1996 roku przez trzy dziennikarki: Edyte Mikolajczyk i Martyne Rux
z Warszawskiego Osrodka Telewizyjnego oraz Agnieszke Pietraszek z Gazety Wyborczej. Utworzono
wowczas specjalne subkonto i rozpoczeto akcje promocyjna w Warszawskim Osrodku Telewizyjnym
i Gazecie Stolecznej (GW). Hospicjum korzystalo przez piec lat z bardzo skromnych pomieszczen
w Instytucie Matki i Dziecka.

W kwietniu 1998 roku z zebranych pieniedzy zostal zakupiony dom w stanie surowym
zamknietym przy ul. Agatowej 10 w Warszawie za sume 320.000 zl.

Opracowano plan przebudowy i adaptacji. Prace budowlane, pod kierunkiem dr Artura
Januszanca, prezesa Stowarzyszenia, prowadzono w 1998 roku dzieki dotacjom Urzedu Gminy
Warszawa-Centrum, Biura Zarzadu Miasta Stolecznego Warszawy i Urzedu Wojewodzkiego
w Warszawie. Budowe prowadzila firma ,,Klimkop" pana Andrzeja Klimkiewicza.

Zakonczenie budowy domu oraz czesciowe jego wyposazenie stalo sie mozliwe dzieki pomocy
wielu instytucji, prywatnych firm i osob. Dzieki nim mozliwe byfy znaczne oszczednosci. Koszt
zakupu i budowy domu o powierzchni uzytkowej 450 m2 zamknal sie suma^ 1.050.000 zl. W ten sposob
koszt 1 m2 wynosi 2.333 zl., podczas gdy cena rynkowa w tej dzielnicy - 3.500 zl. za 1 m2. Na tej
podstawie szacujemy, ze zaoszczedzilismy 525.000 zl.

Obecna siedziba WHD

IWarszawskie Hospicjum dla Dzieci
Strona



Zrodlo finansowanla

Akcja Warszawskiego Osrodka Telewizyjnego i Gazety Wyborczej 130.000
Urzad Gminy Warszawa-Centrum 150.000
Biuro Zarzadu Miasta Stolecznego Warszawy 100.000
Mazowiecki Urzad Wojewodzki 100.000
Pozostali sponsorzy (wymienieni ponizej) 570.000

L^czny koszt zakupu i budowy domu 1.050.000

Planujemy obecnie wyposazenie czesci ambulatoryjnej - poradni leczenia bolu dla dzieci i sail
zabiegowej. Chcemy zakupic aparat do znieczulenia, gastrofiberoskopy, stol zabiegowy, lampe, zestaw
stomatologiczny i aparat do badari krwi. W ten sposob wiele zabiegow u dzieci bedziemy mogli
wykonywac w naszym osrodku, bez potrzeby hospitalizacji. Przyblizony koszt potrzebnego sprzetu
wynosi 450.000 zl.

,,Dzi§ki ich mitosci do dzieci powstal ten dom"

Agencja Reklamowa LOGO-TEAM
Aurepio Sp. z o.o.
Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Biuro Zarzadu m. st.Warszawy
Biuro Studiow i Projektow Energetycznych ,,Energoprojekt"- Warszawa S.A.
Coty Eastern Europe Region
Euro - Net Sp. z o.o.
Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona
,,Gazeta Wyborcza"
,,Gerda-Mikal" Sp. z o.o.
Inwestprojekt - Spoldzielczy Osrodek Budownictwa
Krajowa Rada Notarialna
Kredyt Bank FBI S.A.
Lomzyriska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Mazowiecki Urzad Wojewodzki
Mostostal Warszawa S.A.
Mostostal Zabrze - Zaklad Realizacji Inwestycji w Warszawie Sp. z o.o.
Polkomtel S.A.
Polpager Sp. z o.o.
P.P.H.U. ,,Sanplast" s.c.
PTK Centertel Sp. z o.o.
Rada Izby Notarialnej w Warszawie
Rada Miasta Stolecznego Warszawy
The American School of Warsaw Elementary Students
Urzad Gminy Warszawa-Centrum
Warszawski Osrodek Telewizyjny
Weil, Gotshal & Manges Sp. z o.o.
Panstwo Gabriela i Marcin Boguslawscy
Pani Aniela Dangel
Pan Zbigniew Matulaniec
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31 maja 1999 roku
odbylo sie uroczyste otwarcie naszej nowej siedziby. Wsrod gosci byla honorowa patronka
Hospicjum, Pani Ludgarda Buzek.

.

Uroczyste przeciecie wst§gi (od lewej: Tomasz Dangel, Ludgarda Buzek, Artur Januszaniec)

Honorowa patronka i prezes Hospicjum
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Wpis do KsiQgi Pami^tkowej
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Uroczystosc otwarcia
(z kwiatami od lewej Panie: Martyna Rux, Edyta Mikolajczyk, Agnieszka Pietraszek)

Uroczystosc otwarcia
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1 czerwca 1999 rok
Jego Ekscelencja Ks. Bp. Kazimierz Romaniuk, Ordynariusz Diecezji Warszawsko - Praskiej poswigcil
w nowej siedzibie przy ul. Agatowej 10, Kaplice p.w. Matki Bozej Pocieszenia.

Ksi^dz Biskup otrzymuje znaczek WHD

Matka Boza Pocieszenia
w naszej kaplicy m SB** " mm
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Uczniowie ze Szkoly
w Ghelmsku Slaskim

List Klasy VI ,,b
Chelmsko Slqskie, 17marca 1999 r.

Kochani Przyjaciele!

Niedawno dzieki naszemu Panu wychowawcy dowiedzielismy sig o istnieniu Waszego Hospicjum.
Przejelismy sie tym bardzo i natychmiast postanowilismy chociaz troche Warn pomoc w tej trudnej
sytuacji. Po wspolnej naradzie zaczelismy zbierac symboliczne grosiki od wszystkich uczniow z naszej
szkoly. Ponadto nasz Pan opiekun choru wraz z naszq klasq przygotowal koncert noworoczny, podczas
ktorego zebralismy pieniqdze roivniez dla Was. Dolozylismy je do kwoty zebranej w szkole i jak
najpredzej wyslalismy jq Warn do Hospicjum. Wiemy, ze nie jest to duza suma, ale maze pomoze ona
dzieciom. Naznakprzyjazni, milosci i pamieci o Was, slemy Warn kilka zdjec przedstawiajqcych naszq
klasg VI ,,b". Nie wiemy czy wiecie, gdzie znajduje sie mala miejscowosc Chelmsko Slqskie, skqd
pochodzimy. Nie jest to zbyt bogata miejscowosc, ale zgodzila sie, aby Warn pomoc i zlozyc od siebie
symbolicznq kwote. Konczymy ten list i prosimy nie martwcie sie, na pewno o Was nie
zapomnimy i nie zaprzestaniemy dzialac na eel Hospicjum. Mamy juz kilka pomyslow. Pamietajcie,
zejestesmy zawsze z Wami i nosimy Was w naszych sercach.

Zawsze pamietajqca
Klasa VI,,b"ze

Szkoly Podstawowej w Chelmsku Slqskim

(do listu dolqczono przekaz na 780 zl.)

Od Redakcji:
Zawsze pami^tajaca klaso VI b ze Szkoly Podstawowej w Chelmsku Slaskim: Dziekujemy za znak przyjazni,
milosci i pamieci o nas. Nie martwimy sie juz. Wiemy, zejestesmy w Waszych sercach.

Klasa VI b
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Po btogostawiehstwc
Wyruszamy 22 lutego 1999 r. Nasza^ grupe

tworzq ludzie z Lublina, Torunia, Tarnowskich
Gor, Myslowic, Lodzi i Warszawy.

Przed nami daleka droga do Watykanu.
Do Nettuno, gdzie sie zatrzymamy przez trzy dni,
docieramy 28 lutego wczesnym rankiem. Mamy
niewiele czasu na odswiezenie si? i przygo-
towanie do wizyty u Ojca Swietego. Odswietnie
ubrani, jedziemy do Rzymu na Aniol Pariski.
0 godzinie dwunastej glowa naszego kochanego
Papieza ukazuje sie w oknie. Jestesmy bardzo
wzruszeni, odmawiamy modlitwe w jgzyku
wloskim. Pozniej Papiez nas pozdrawia -
odpowiadamy okrzykami i klaszczemy.
Po obiedzie czeka nas niespodzianka: dostalismy
zaproszenie na indywidualn^ audiencje u Ojca
Swigtego. Po marmurowych schodach kierujemy
sie do auli Piusa IX. Tu, czekajac na Papieza,
uczymy sie protokolu. Ojciec Swie-ty wita nas
piesnia maryjna, ktorq spiewamy wszyscy calym
sercem. Wzruszeni i skupieni, powoli podchodzi-
my grupami do Papieza, klekamy, oddajemy dary.
Nasza grupka ma piekny dar duchowy w postaci
modlitw, prosb i dzigkczynieri, spisanych przez
czlonkow naszej pielgrzymki.

Nastgpny dziefi poswiecamy na zwiedzanie
Rzymu. Ogladamy Koloseum, Forum Romanum
oraz Fontanne di Trevi - chyba najwiekszq
1 najpiekniejsza^ jaka^ widzielismy. Wszedzie
napotykamy monumentalne budowle, piekne,
bogate i surowe, czesto zniszczone przez czas.
Wieczorem, bardzo zmeczeni, wracamy do
hotelu, by nastepnego dnia wstac wczesnie na
podboj Monte Cassino.

Cudowne, piekne miejsce: kwitnace kwiaty
i zielone morze traw; w oddali dzwonki bydla odzy-
waja, sie na podniesienie w czasie polowej Mszy
Swietej, odprawionej przez ksigdza Arkadiusza.
Prawie wszyscy przyjmujemy Pana Jezusa - to
wspaniale bye tutaj i podziwiac to miejsce,
uswiecone krwia_ poleglych polskich zolnierzy. Las
krzyzy - nigdy nie zapomnimy tego widoku.

Jeszcze tego samego dnia jedziemy do Pompei,
nad ktorymi goruje surowy Wezuwiusz, sprawca
tragedii. Miasto wraz z tysiacami ludzi zalala
goraca lawa. Ogladamy zastygle ludzkie ksztalty,
zachowane cale wn^trza domow z freskami na
scianach, przedmioty codziennego uzytku
i pieknie rzezbione stoly.

Kolejny dzien, trzeci marca, to znowu
audiencja na Placu Sw. Piotra i znowu spotkanie
z Papiezem, ktory objezdza caly plac w samocho-
dzie. Ojciec Swigty pozdrawia pielgrzymow
w ich jezykach, miedzy innymi wymienia i nas -
jestesmy bardzo wzruszeni. Klaszczemy w mil-
czeniu.

Wieczorem jedziemy odkrywac Florencje.
Piekne uliczki i most ze sklepikami ze zlotem,
migaj^ce swiatla lamp na rzece. Kopuly
kosciolow i monumentalny Dawid, wyrzezbiony
zrecznq reka. I Zloty Dzik - gdy sie go pocaluje w
ryjek i wrzuci 500 lirow, na pewno przyniesie
szczescie na cale zycie. Noc zastaje nas
w autokarze na postoju. Rankiem, kiedy ruszajq
tramwaje wodne, plyniemy do Wenecji. Piekny
swiat, jak z bajki - tego nie mogl zbudowac
czlowiek. Bazylika Sw. Marka wyglada, jakby
ktos wydziergal jej ornamenty niby koronki z kor-
donku. Podobne koronki, kupione na placu, ozdo-
bi^ nasze stoly w ranek wielkanocny. Bazylika az
kapie od zlota; Ogladamy piekne oltarze i freski,
przedstawiajace zycie Jezusa i Jana Chrzciciela
oraz taniec Salomei. Aniol zdobiony zlotem i rubi-
nami Isni i blyszczy. Patrz^c na te dziela, czlowiek
zadaje sobie pytanie, kto je stworzyl. Do kraju
wracamy drogq przez Alpy. Wita nas polska
rzeczywistosc: brudna, szara, bez slonca, ale nie
tracimy nadziei, umocnieni blogoslawienstwem
Ojca Swietego.

Bardzo dziekujemy Panu Bogu i naszym
dzieciom za dar spotkania z Papiezem i glebokie
przezycia duchowe. Dziekujemy tez wszystkim za
wspolne modlitwy i mozliwosc wziecia udzialu
w pielgrzymce.

Teresa Oskroba-Guzniczak, Irek Kalisiak,
Rodzice z grupy wsparcia.

Od Redakcji: Ogolnopolska Pielgrzymka
pracownikow i wolontariuszy hospicjow odbyla sig
w dniach: 26.11. - 5.III. b.r. Uczestniczyly w niej
23 osoby z naszej grupy wsparcia dla rodzicow
zmarlych dzieci.

Na prywatnej audiencji u Ojca Swietego
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