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Ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny

Kiedy radca generalny nie pojawił się na posiedzeniu rady o
godzinie 9 rano, poszedłem do jego pokoju poszukać go.
Widząc, że drzwi były otwarte wszedłem do środka. To co
zobaczyłem zostanie w mojej pamięci do końca życia. Oto On.
Zmarł w łóżku.  

Jeden rzut oka i zrozumiałem, że odszedł na zawsze.
Skamieniałem patrząc na jego nieruchome oczy, które
pozostały niedomknięte i zdawały się mówić: Przykro mi
Księże Generale ale odchodzę nie kończąc mojego dzieła w
sposób szczególny jako Sekretarz ds. Misji.  

ks. Jean Bertrand Etoundi skończyłby 45 lat w dniu 6 czerwca
2018. 

DAJĄC OPIEKĘ TERMINALNIE CHORYM - PRZEKROCZYĆ OSTATNIĄ GRANICĘ. 

27 kwietnia 2018, godzina 9.05
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Opowiadam o niespodziewanej śmierci mojego młodszego współbrata
jako przykład by wyrazić prawdę, że istnieje ostatnia granica naszego
ludzkiego istnienia, którą wszyscy musimy przekroczyć: śmierć. Ks.
Jean Bertrand przekroczył ją tak szybko i niespodziewanie.  
Kiedy papież Franciszek podkreśla ciągle słowo "peryferia", nie odnosi
się tylko i wyłącznie do wymiaru geograficznego świata. Ale mówi o
przestrzeniach pustyni i osamotnienia - tak duchowych jaki i ludzkich-
choroby, cierpienia, starość, samotność i śmierć.  

Boleść przeszywa serce kiedy doświadcza pustyni duchowej, w której
jesteśmy oddaleni, odseparowani od Naszego Pana; gdzie nie jesteśmy
w stanie doświadczyć bliskości Boga lub zobaczyć go twarzą w twarz.
Taka przestrzeń dziś jest dużo większa niż Sahara a susza ciągle się
zwiększa i rozprzestrzenia się na tą część świata, która twierdzi, że ma
kulturę chrześcijańską.  

Nasza misja zwrócona do tych, którzy żyją na peryferiach ludzkiej
egzystencji jest ważna i zasługuje na szczególną uwagę i jest nagląca.
Często taka misja jest bardziej chciana przez Boga i jest trudniejsza niż
otwarcie nowej misji w Hong Kongu lub Burkina Faso.  

Nawrócenie lub zmiana serca dokonuje się tylko wtedy, kiedy
znajdujemy się twarzą w twarz z własną małością i słabością, a
ponadto, rozpoznając, iż nie jesteśmy godni, stajemy się bardziej
pokorni a tylko pokorni sercem mogą odnaleźć świętość.  

To właśnie oznacza zniszczenie iluzji nieśmiertelność, tą iluzją jest
przede wszystkim grzech pierworodny. Na wiele sposobów możemy
kontynuować życie z wrażeniem wielkości i wszechmocności tak
wewnętrznie jak i zewnętrznie, zapominając jaki jest nasz wzniosły cel. 

Wojny prowadzą do śmierci setki i tysiące niewinnych osób i są konkretnym przykładem iluzji wielkości, wszechmocności i
nieśmiertelności, wojny stworzone przez siłę zła w zniekształconych sercach i umysłach. W taki sam sposób, na poziomie
osobistym, człowiek może być pozbawiony Ducha Bożego, pełen nienawiści, uprzedzeń i niepewności a to wszystko
może zablokować prawdziwe nawrócenie, często prowadząc do desperacji i do śmierci. Oto dlaczego służba terminalnie
chorym jest uosobieniem misji skierowanej na peryferie, śmierć jest to moment prawdy, kiedy osoba w  prawdzie znajduje
się twarzą w twarz ze swoim Stwórcą. Jest to moment ostatecznego rozliczenia.  

Pogrzeb ks. Drelich. Ss. Salvatore  
Rzym, Włochy

Publiczna działalność Jezusa była złożona z współczucia,
uzdrowień, by dać pełnię życia Bożego. A widząc tłumy
ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza.(Mt 9, 36) Jezus karmił
głodnych, uzdrawiał chorych, przywracał do życia
zmarłych, pocieszał strapionych i cierpiących, opiekował
się wykluczonymi społecznie, dotykał serc grzeszników z
nieskończonym miłosierdziem zmieniał ich życie. Jak
piękna to tajemnica! Tak czyniąc oddał siebie, stając się
sługą, spalał się zupełnie jak świeca. Tak Jezus stał się
życiem i zmartwychwstaniem dla nas. Staliśmy się
narodem odkupionym. Nowym stworzeniem.  
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Jeśli to była droga przebyta przez naszego Mistrza, innej alternatywy nie może być dla nas powołanych by być jego
uczniami. Jesteśmy powołani by dotykać ciała Chrystusa. Serca współczujące to jest znak rozpoznawczy ucznia
Chrystusa, apostoła i misjonarza. Możemy się znajdować w jakimkolwiek miejscu i odgrywać jakąkolwiek rolę w Kościele,
jednak jeśli nie naśladujemy Syna Bożego, jeśli nie żyjemy jego misterium paschalnym, nie możemy być pewni, że żyjemy
jak prawdziwi uczniowie i chrześcijanie.  

Święty Wincenty Pallotti, tak jak inni święci, pragną stać się wszystkim dla wszystkich. Pragną być pokarmem by nakarmić
wszystkich, wodą by ugasić pragnienie, tkaniną by przykryć nagich. Codzienna medytacja świętej Matki Teresy wraz z
współsiostrami w obliczu Ukrzyżowanego i zdania "pragnę" jest innym wyrażeniem pragnienia i odpowiedzi na wyjście do
peryferii ludzkości i pustyni ducha. Wszyscy Fundatorzy i Fundatorki mieli podobne aspiracje i intencje apostolskie.  

Pallottyni w Polsce pięknie pracują w przestrzeni wielu ludzkich peryferii. Wielu z nich zaangażowanych jest w służbę w
więzieniach, szpitalach, pomagając ubogim, potrzebującym dzieciom oraz w domach dla osób starszych i wielu innych
przestrzeniach. Wszyscy zasługują na naszą wdzięczność i nasze modlitwy. 

To wydanie biuletynu pragnie skoncentrować się w sposób
szczególny na naszej pracy w hospicjach. Terminalni
chorzy, szczególnie ci którzy walczą z rakiem i przechodzą
ostatnią próbę swojego życia, zarówno wierzący jak i nie.
Ten szczególny moment w którym się odkrywa prawdziwe
znaczenia życia ludzkiego i znaczenia wiary w Boga,
którego miłość i miłosierdzie są nieskończone. Moment w
którym autentyczność i głębia relacji ludzkich są wystawione
na próbę; to jest moment w którym dokonuje się
podsumowanie przeszłości i dokonuje się sąd. Niezależnie
od jakiegokolwiek wsparcia ludzkiego i pomocy, jesteśmy
sami w przekraczaniu tej ostatniej granicy wsparci tylko
przez Stwórcę. Błogosławieni których Pan zastanie
czuwających.  

Pozwólcie mi więc zadedykować to wydanie biuletynu
naszym współbraciom w Polsce, którzy pracują w cudowny
sposób z terminalnie chorymi i ich rodzinami. Słyszałem od
moich współbraci którzy pracowali w takich miejscach, że
służba ta jest jednym z najpiękniejszych dzieł apostolskim
duchowo budujących, nie zapominając jednakże o wysiłku
fizycznym, duchowym i ludzkim którego wymaga.  

Wyrażamy naszą wdzięczność, w sposób szczególny, także
naszym siostrom na całym świecie, które opiekują się
osobami chorymi, starszymi, terminalnie chorymi w domach
opieki, w hospicjach i szpitalach. Nie zapominamy o
lekarzach i pielęgniarkach którzy pracują dniem i nocą w
szpitalach bez pozostawienia przestrzeni na najmniejszy
błąd. 

Ojciec Święty Franciszek zasługuje na naszą wdzięczność
przypominając nam o peryferiach ludzkiej egzystencji. W
liście na światowy dzień chorego celebrowany 11 lutego  

Ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC, hospicjum

zawarł następujące słowa skierowane do zaangażowanych w pełnienie posługi wobec chorych, kiedy jest się chorym a
szczególnie ciężko chorym powstaje w sposób naturalny pewien kryzys oraz pytania, które się burzą wewnątrz, pisze papież:
"Naszą pierwszą odpowiedzią może być bunt: dlaczego to zdarzyło się właśnie mnie? Możemy czuć się zdesperowani,  
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myśląc że wszystko jest stracone, że nic już nie ma sensu". 
  
 Nawet wtedy, kiedy jesteśmy wystawieni na próbę, przypomina Papież, wiara da siłę by zaczerpnąć z Bożego
Miłosierdzia i "zobaczyć jak choroba może być sposobem na zbliżenie się do Jezusa, który przechodzi obok nas,
dźwigając wraz z nami krzyż".  

Ojciec Święty Franciszek modlił się by Bóg udzielił katolikom w służbie potrzebujących, otwartości taką jak Maryja
pokazała na weselu w Kanie Galilejskiej, szczególnie jeśli osoby potrzebujące są chore. "Czasami ta służba może być
ciężka i męcząca", mówi Papież, "jesteśmy pewni, że Pan przekształci nasze ludzkie wysiłki w coś bożego. My także
możemy się stać dłońmi, ramionami, sercami które pomagają Bogu czynić cuda tak często w sposób ukryty". (CNS News,
28 stycznia 2016). 

Panna Julianna Calzonetti odwiedziła hospicjum w Polsce i opowie o swoim doświadczeniu w następnym artykule.  
Zakończmy modlitwą świętej Matki Teresy: 

"O Jezu, TY który cierpisz, pozwól, że dziś i każdego dnia mogę Cię zobaczyć w osobach chorych i
ofiarują chorym moje serce, mogę służyć Tobie.  

Pozwól, nawet jeśli jesteś ukryty pod przebraniem mało atrakcyjnym jak złość, przestępstwo,
szaleństwo, bym mogła odkryć Ciebie i powiedzieć: Jezu, który cierpisz, jak słodko służyć Tobie. 

Daj mi Panie, spojrzenie wiary a moja praca nigdy nie będzie monotonna. Odnajdę nadzieję
karmiąc i odpowiadając na potrzeby wszystkich ubogich i cierpiących.  

Drogi chory, jesteś tym bardziej kochany bo reprezentujesz Chrystusa. Jak wielka łaska jest mi
dana że mogę opiekować się Tobą.  

Boże, jesteś Chrystusem który cierpi, stań się dla mnie Jezusem, który ma cierpliwość, który
wybacza moje braki, który patrzy na moja intencję kochania i służenia Tobie w osobach które

cierpią.  
Panie przymnóż mi wiary. Błogosław moim wysiłkom i mojej pracy, teraz i zawsze. Amen.  

"Jest również peryferia śmierci", powiedział mi. 

"Dobrze Ojcze", odpowiedział po mszy w czasie kiedy wschodzące słońce oblewało Rzym,  "nie myślę 
o tym". I w tym momencie przyspieszyłam kroku w kierunku Forum Romanum, niepomna na to, że 

za tydzień będę szła do miejsca, o którym mi mówił 
Święty Wincenty Pallotti mówi: "słuchaj każdego słowa, które mówi Ci Twój
kierownik duchowy, bo przez niego przemawia do Ciebie Bóg". Nasz Pan nie
jest niewolnikiem logiki, i sprawia, że tan najmniejszy staje się największym
świętym, wielokrotnie myślę o tym dokąd w imię nieba prowadzi mnie Pan.
Zostawiam mojego ojca duchownego tam gdzie Bóg tego pragnął, blisko
obfitych źródeł i misja zostaje pobłogosławiona stukrotnie.  

Nie zaskoczyło mnie to, że w czasie mojej podróży do Polski by zobaczyć
dzieła apostolskie Pallotynów, odkryłam, że to Pallotyni rozpoczęli działalność
pierwszego w kraju hospicjum dla terminalnie chorych.    
"Chciałabym odwiedzić to miejsce"- poprosiłam księdza Zenona Hanasa SAC. 

"W takim razie jutro o 6:30 jedziemy pociągiem do Gdańska." 
Bardzo naturalnie, jak gdyby choroba i śmierć nigdy nie spowodowały strachu
prze moje 24 lata życia, wyjeżdżam do portowego miasta na północy. Ks.
Eugeniusz Dutkiewicz SAC rozpoczął hospicjum w 1983 roku, w którym
znajduje się miejsce dla dzieci i dla dorosłych oraz ambulatorium. Obecnie
pomaga ponda 1000 pacjentom.  
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Miasto przepiękne i fascynujące rozbudziło moje myśli i marzenia do momentu aż zauważyłam, że jestem blisko
miejsca, do którego zmierzam. Mój puls zaczął rosnąć i w głowie brzmiały słowa papieża Franciszka: 

"Spytaj Jezusa czego pragnie od Ciebie i bądź odważna." 

"Czego pragniesz ode mnie?" 

Miłości, tylko miłości.  
Przechodząc przez drzwi zobaczyłam obraz Świętego Założyciela, który patrzył na obszerną salę i schody z wielką
czułością, jak gdyby chciał mi powiedzieć "nie lękajcie się". 

Spoglądając na św. Wincentego i nie znając żadnego słowa w języku polskim, spojrzałam na wolontariuszy, wskazując
na jedno z łóżek szpitalnych. Leżała na nim malutka staruszka a wszyscy dookoła niej zaczęli się śmiać, jeden z
pracowników pobiegł by przynieść mi koszulkę wolontariusza gigantycznych rozmiarów.  

W tym momencie odkryłam, że miłość jest językiem uniwersalnym, nie mamy potrzeby niczego więcej niż zwyczajny
dotyk i spojrzenie z miłością. To jest bardzo ludzkie, bez tego, tracimy wszystko czego Bóg naprawdę oczekuje od nas i
dlaczego nas potrzebuje.  

Udając się do ogrodu, zbliżyłam się do Jadwigi, której błękitne oczy błyszczały kontrastując z jej ubiorem. Taka
nadzwyczajna piękność wprowadziła mnie w nadzwyczajny stan, i w czasie kiedy szłam pchając jej wózek inwalidzki,
zadawałam sobie pytanie, co mówią nasze serca do siebie nawzajem.  

Siedząc w jej pokoju, patrzyliśmy na przepiękny obraz Jana Pawła II, aż do czasu, kiedy przyszedł moment mojego
powrotu do Warszawy. Nasze pożegnanie było znakiem naszego wspólnego bycia na ziemi, bo ona zostawiła to życie
kilka tygodni później.  

To wydarzenie nie spowodowało smutku, wprowadziło zaś pokój. Pokój, którego nie wypowiedzą słowa, pokój, którego
doświadczałam w czasie całego mojego pobytu w Pallotyńskim hospicjum, miejscu, które odwiedziłam.  

Przechodząc przez bramę myślałam, jaki pokój
wchodzi do mojej duszy. "Jak", pytałam samą
siebie, "można czuć pokój w obecności śmierci?"
Zatrzymując się, poprosiłam o to Boga, i dalej
przemierzałam spokojną Polską dzielnicę.  

"To jest odpowiedź", szepnęłam, patrząc na
rodziców którzy po raz pierwszy próbowali umieścić
swoje nowonarodzone dziecko w foteliku.   

@WeAreAMission

beholy@weareamission.org

Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec. (Ap. 22, 13) 

Julianne Calzonetti


