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Cierpienie w wyniku silnie stresu-
jącego zdarzenia, jakim jest cho-

roba, może przynosić zróżnicowane 
efekty. Zdarzają się ludzie, u których 
w następstwie kryzysu życiowego 
obserwuje się aspekty wzrostu osobi-
stego. U takiej osoby może zmienić 
się system wartości. Rodzina, bliscy, 
przyjaciele, codzienne małe wydarze-
nia stają się najważniejsze i usuwają na 
dalszy plan to, co było istotne wcześ-
niej. Stawiane są nowe cele, zwiększa 
się poczucie własnej sprawczości, sku- 
teczności i siły. Jednostka rozwija swo- 
je umiejętności radzenia sobie w zróż- 
nicowanych sytuacjach oraz przetrwa- 
nia w warunkach skrajnie nieco-
dziennych i trudnych. Życie jest bar- 
dziej doceniane i przeżywane w sposób 
znacznie mocniej świadomy. U nie- 
których osób obserwuje się wyostrze-
nie przekonań religijnych, filozoficz-
nych, egzystencjalnych, a nawet moc-
ne ukierunkowanie w stronę wiary 
i obrzędów duchowych. Jan Paweł II 
w Liście z okazji Trzeciego Świato-
wego Dnia Chorego napisał: „Czyż 
nie należy uznać, że nasza cywili-
zacja winna uświadomić sobie, że 
pomimo licznych osiągnięć pozy-
tywnych, z wielu względów jest cy-
wilizacją chorą i źródłem głębokie-
go schorzenia człowieka? Jest chora 
z powodu rozwiniętego egoizmu, 
z powodu indywidualnego utylita-
ryzmu, często propagowanego jako 
model życia, z powodu negacji lub 
obojętności, która nierzadko jest 
okazywana transcendentnemu prze-
znaczeniu człowieka oraz z powodu 
kryzysu wartości duchowych i mo-
ralnych, których tak bardzo niepokoi 

ludzkość. Patologia duchowa jest tak 
samo niebezpieczna jak patologia fi-
zyczna i obydwie oddziałują na sie-
bie”. Choroba i umieranie zawsze były, 
są i będą procesami ludzkimi, w któ- 
rych w grę wchodzi człowiek jako 
integralna całość. Nie można tu roz- 
dzielić człowieka na dwie części: cia-
ło i duszę. Nie można leczyć ciała, 
nie lecząc duszy. To jeden człowiek 
i tak jak potrzebuje, by leczyć jego 
ciało, tak samo potrzebuje leczyć 
swoją, jakże w tym czasie obolałą, 
duszę. Już Platon zauważył, że „sza-
leństwem byłaby chęć leczenia tylko 
ciała, bez leczenia duszy”. Słowa te 
odnoszą się do wszystkich poczynań 
medycyny, do onkologii szczególnie, 
a do opieki i medycyny paliatywnej 
bezwzględnie. Istotnym elementem 
przygotowania do śmierci jest opie-
ka duszpasterska. Obecność kapłana 
w zespole terapeutycznym pozwala 
na spełnianie potrzeb natury du-
chowej. Opieka ta pozwala choremu 
na przygotowanie się do śmierci. 
Kapłan pomaga pacjentowi odnaj-
dywać się we własnej wierze, daje 
nadzieję i wsparcie.

Celem opieki duszpasterskiej jest:
■ nawiązanie kontaktu z chorym, na 
tej podstawie udzielanie pomocy,

■ zapewnienie akceptacji swojej choroby,
■ wspólne poszukiwanie rozwiązań 
problemów, nie tylko egzystencjalnych,
■ chrześcijańska interpretacja sen-
su cierpienia, śmierci,
■ udzielanie sakramentów świętych.

W Ośrodku Hospicjum Domo-
we, Niepublicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej Zgromadzenia Księ-
ży Marianów, zwraca się uwagę na 
znaczenie obecności kapłana wśród 
chorych. W nawiązaniu do etapów 
reakcji na chorobę – ksiądz utwier-
dza pacjenta w przekonaniu, że jego 
życie ma sens, że przeżył wiele do-
brych chwil. Daje możliwość wspól-
nej analizy Ewangelii, zapewnienie 
o życiu wiecznym – co uspokaja 
chorego, potwierdza sens cierpienia. 
Kapłan, podobnie jak każdy inny 
członek zespołu, pełni rolę aktyw-
nego słuchacza, zmniejsza swoją 
obecnością lęk i niepokój u pacjen-
ta. Z obserwacji niepokoju wynika, 
że rozmowy na tematy związane ze 
śmiercią, życiem wiecznym, nadziei 
przyszłego życia, spotkania z miło-
siernym Ojcem – zmniejszają bunt 
chorego wobec Boga.

Potrzeby duchowe chorych są 
różne. Często pytają oni o sens życia 
w obliczu poważnej choroby, sens 
cierpienia i bólu, doszukują się swojej 
winy w pojawieniu się choroby, życie 
pozagrobowe, o sam moment śmierci. 
Dokonują analizy swojego życia w ka-
tegoriach dobra i zła. Towarzyszenie 
w agonii, modlitwa, zapalona świe-
ca – podtrzymują nadzieję chorego. 
Nadzieja i umiejętne podtrzymywa-
nie jej zapobiega: izolacji psychicznej, 
odczuwaniu przez pacjenta osamot-
nienia, braku wsparcia. Zmniejsza 
objawy fizyczne, potwierdza ważne 
dla samego pacjenta przekonanie, że 
przebyte życie miało sens, że rodzina 
poradzi sobie po śmierci chorego.  ■
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Cierpienie – miejsce utraty wiary 
czy wzrastania w wierze?


