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◀ własnymi słowami, uwielbić Bo- 
ga. Bardzo ważne są gesty, czyli do-
tknięcie chorego na czole i na dło-
ni. Trzeba wykonać je spokojnie, 
popatrzeć na chorego, uśmiechnąć 
się. Chory jest wrażliwy na to, jak 
go traktujemy. A gdy wymiar ludz-
ki sakramentu się gubi, wtedy też 
trudniej mu uwierzyć, że sakra-
ment daje łaskę pociechy. 

Mówi Ksiądz, że trzeba chorego 
przygotować do sakramentu, tak-
że rozmawiając z nim. A co, jeśli 
chory jest nieprzytomny? 

Nawet, gdy osoba jest nieprzy-
tomna, istotny jest nasz ton gło-
su, patrzenie, dotyk. Chorzy, któ-
rzy wrócili do życia, pamiętają to, 
bo często słyszą. Ważne jest więc, 
szczególnie dla rodziny, by nie pro-
wadzić przy chorym bezsensow-
nych rozmów. Do chorego nieprzy-
tomnego trzeba mówić, czytać mu. 
Chory, nawet nieprzytomny, cały 
czas pozostaje człowiekiem, które-
go należy traktować z szacunkiem. 

Kiedy się powinno udzielać tego 
sakramentu? 

Rytuał mówi bardzo ogólnie – 
kiedy występuje ogólne zagrożenie 
życia, ale też przed operacją. Także 
osobom w starszym wieku. Ten sakra-
ment można częściej udzielać w każ- 
dym cięższym przebiegu choroby. 

Oczywiście trzeba strzec się 
nadużyć. Niedobrze jest np. jeśli 
ktoś bez wyraźnej potrzeby przy-
stępuje do tego sakramentu co mie- 
siąc. Na pewno nie powinien on 
być udzielany tak często, jak spo-
wiedź czy Komunia święta, które 
także są przecież sakramentami 
uzdrowienia… 

Czy pamięta Ksiądz sytuacje po-
lepszenia stanu zdrowia u pacjen-
tów hospicjum, gdzie istotną rolę 
odegrał powrót do wiary? 

Bardzo wiele takich było. Pan 
Wojciech miał raka z przerzutami 
do kręgosłupa i jego stan był bez-

nadziejny. W czasie choroby zwró-
cił się do Boga – wyspowiadał się, 
przyjął Komunię świętą, pojednał 
się z rodziną. I zamiast umierać, 
zaczął przybierać na wadze, siadać 
bez gorsetu. Prześwietlenie wyka-
zało, że kręgosłup jest cały. Na po-
czątku miał ogromne bóle, musiał 
dostawać ogromne dawki morfiny, 
ale po zlikwidowaniu bólu, czuł się 
dobrze. Z czasem odstawił morfinę. 
Przeżył kilkanaście lat ponad to, co 
dawano mu na początku. 

Pamiętam też inne historie. 
Młoda dziewczyna, Justyna, tak-
że cierpiała na raka. Zbliżenie do 
Boga, skorzystanie z sakramentu 
namaszczenia zaowocowało u niej 
tym, że bardzo świadomie otwo-
rzyła się na miłość do innych ludzi. 
Przed śmiercią żegnała się z przy-
jaciółmi wysyłając smsy, przygo-
towała niespodziankę dla siostry, 
kopertę z pieniędzmi dla rodziców. 
Spokojnie dojrzewała do śmierci 
i kiedy ona przyszła, potrafiła świa-
domie oddać swoje życie. To nie-
zwykła i przejmująca łaska, która 
pokazuje, że człowiek może być 
wolny, nie tylko będąc uzdrowiony 
fizycznie. Kiedy dojrzeje do śmier-
ci, to nawet umierając, staje się nie-
zwykle płodny w dawaniu miłości 
i przemianie otoczenia. 

Dzieje się tak, ponieważ sakra-
ment chorych wzmacnia ducha 

i daje niesamowitą zdolność do 
współcierpienia z Jezusem. Jest to 
współcierpienie przyjęte z miłości 
i owszem, zdarzali się tacy chorzy, 
którzy z radością podejmowali 
ograniczenia wynikające z choroby. 
To pewnego rodzaju „szaleństwo”, 
ale towarzyszy mu niezwykły po-
kój, w którym chory umiera. To 
bardzo ważne, bo pokazuje, że cier-
pienie jest nie tylko przerażającą 
rzeczywistością, ale może być oka-
zją do wzrostu w miłości. 

A jakie są skutki sakramentu na-
maszczenia chorych dla rodziny 
chorego? 

Przede wszystkim wzrasta wiara 
w rodzinie. Rodzina, włączając się 
w opiekę nad chorym, w modli-
twę, i widząc jak on się zmienia, jak 
dojrzewa, doświadcza, że Chrystus 
ma moc. Dotyczy to nawet rodzin 
niewierzących. Oczywiście ci ostat-
ni mają wiele wdzięczności przede 
wszystkim do ludzi, którzy poma-
gają im przejść ten trudny czas, ale 
zazwyczaj stają się też przynajmniej 
bardziej uważni na to, co dotyczy 
wiary. Wzrasta też miłość. Niektó-
rzy członkowie rodziny nawet po 
śmierci chorego angażują się nadal 
w pracę hospicjum lub w innych 
dziełach charytatywnych. To jesz-
cze bardziej wzmacnia rodzinę, 
konsoliduje ją.  ■

 F
O

T.
 P

IX
AB

AY

11WIOSNA 1 (105) 2021

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

U

Dorota Łosiewicz

Nasze czwarte dziecko przyszło 
na świat z niedrożnością prze-

wodu pokarmowego. Dwanaście go- 
dzin po urodzeniu Anielka zaczę-
ła wymiotować na zielono. Lekarze 
natychmiast zabronili przystawiać 
ją do piersi i do żołądka wprowadzi-
li sondę, która tak zwane zalegania 
miała odprowadzać nosem. Błyska-
wicznie też przeprowadzono RTG, 
które wskazało niedrożność układu 
pokarmowego. Lekarze skonsulto-
wali się z zespołem z Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego na Marszał-
kowskiej w Warszawie. Zapadła de-
cyzja o przewiezieniu Dziewczynki 
do tamtego szpitala. 

Czekając na karetkę i nie wie-
dząc, co nas czeka, postanowili-
śmy ochrzcić Dziewczynkę. A że 
na miejscu był ksiądz, zrobił to on. 
Córka dostała imiona Aniela Łu-
cja. Niedługo później, przyjechała 
karetka i maleńka została zabrana 
w inkubatorze na oddział chirurgii. 
Mąż pojechał za nią, a ja zostałam 
w szpitalu. W końcu od porodu mi-
nęło zaledwie kilkanaście godzin. 
Jednak gdy Andrzej zadzwonił z in- 
formacją, że lekarze podjęli decyzję 
o natychmiastowej operacji wy-
pisałam się ze szpitala na żądanie 
i niemal „pobiegłam” za córką. 

Ponieważ zabieg poprzedzający 
operację córki przedłużał się, jej 
kolej przyszła późnym wieczorem. 
Na koniec zabiegu poczekał w szpi-
talu mąż, a ja zostałam odesłana 
do domu, żeby trochę odpocząć po 
wydarzeniu z poprzedniego wie- 
czoru. Lekarze skończyli późno w no- 
cy. Gdy mąż wrócił do domu, był 
załamany. Okazało się, że Anielkę 
spotkał punktowy przyczep krez-
ki. Jej jelita skręciły się dwukrotnie 

i wdała się martwica. Lekarze 
musieli więc resekować (usunąć) 
25 cm jelita cienkiego i wyłonić 
ileostomię, czyli operacyjnie wy-
prowadzić światło jelita cienkiego 
na powierzchnię brzucha, umoż-
liwiając wydalanie płynnej treści 
jelitowej do specjalnego worka. 
Druga część jelita cienkiego, usytu-
owana za usuniętym fragmentem, 
ta która wcześniej nie pracowała, 
miała być później miesiącami płu-
kana, by doprowadzić ją do stanu, 
który pozwoli (jak dobrze pójdzie) 
na zespolenie jelita i likwidację sto-
mii. Następnego dnia, gdy Andrzej 
rozwoził nasze dzieci do szkoły 
i przedszkoli, ja pojechałam tak-
sówką do szpitala. Nie byłam w sta- 
nie prowadzić. Całą drogę płaka-
łam i modliłam się. Miałam wra-
żenie, jakby świat stanął w miejscu, 
słońce przestało świecić, a wiatr 
wiać. Nie wiedziałam, co zastanę 
na miejscu. Nie wiedziałam, czy Ją 
zastanę. Nigdy się tak nie bałam. 
Miałam wrażenie, że kto nie bał się 
o życie dziecka, ten się nie bał. 

Podczas operacji zaszły nieprze-
widziane okoliczności. Podczas 

otwarcia brzucha Anielki okazało 
się, że ta część jelita, która miała 
być miesiącami płukana, by ruszy-
ła, niespodziewanie ruszyła sama 
z siebie. Jelito wyglądało znacznie 
lepiej, niż podczas pierwszej ope-
racji, Do tego stopnia, że profesor, 
który operował córkę, zdecydował 
się na zespolenie jelita cienkiego. 
Teraz pozostało tylko czekać, czy 
zespolone jelito podejmie pracę. 
Gdy usłyszałam o niespodziewa-
nym przebiegu operacji, wiedzia-
łam, że stał się cud, na który cze-
kaliśmy. 

Choć po operacji nastał dla nas 
bardzo trudny czas, bo Anielka 
nie mogła przez 7 dni przyjmować 
pokarmu doustnie, to jednak już 
wiedzieliśmy, że wszystkie mod-
litwy zostały wysłuchane, a córka 
wyjdzie ze szpitala zdrowa. Jelito 
podjęło pracę, córka zaczęła się 
wypróżniać prawidłowo, a po tygo-
dniu mogła znów jeść (choć profe-
sor chciał czekać 10 dni, to jednak 
doszło do zakażenia wkłucia cen-
tralnego, które trzeba było usunąć 
i nie można już było karmić córki 
pozajelitowo). Po kolejnych dwóch 
dniach lekarze pozwolili mi spró-
bować karmić piersią. Choć często 
zdarza się, że noworodki, które nie 
są karmione naturalnie zaraz po 
urodzeniu, tracą odruch ssania, 
Anielka, mimo, że od jej przyjścia 
na świat minęły trzy tygodnie, za-
częła ssać, jakby to była najnatural-
niejsza czynność pod słońcem. 

Wreszcie nadszedł wyczekany 
i upragniony dzień wyjścia do do- 
mu. Radości naszej i starszych 
dzieci nie było końca. Najbardziej 
omodlona z naszych dzieci, jest na-
szym prawdziwym cudem i darem. 
Daje nam tyle radości, że aż nie do 
wiary, że jest czwarta.  ■

Kto nie bał się o chore dziecko, 
ten się nigdy nie bał
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