
„Zawsze będzie istniało cierpienie,  które potrzebuje pocieszenia i  pomocy. Zawsze będzie  
samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc 
w duchu konkretnej miłości bliźniego”.
                                                                                           Encyklika Deus caritas est 28

Obecny rok liturgiczny obchodzony jest pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Dlatego 
też Dębickie Hospicjum Domowe im.  Jana Pawła II,  w sobotę  14 lutego 2009r.  gościło 
„Diakonię Życia Ruchu Światło – Życie” z diecezji tarnowskiej. Spotkaliśmy się, by wspólnie 
wysłuchać konferencji, podzielić się swoimi przeżyciami, myślami, doświadczeniem, aby jak 
najlepiej móc służyć potrzebującemu człowiekowi. 
Spotkaniu przewodniczył ks. Józef Bąk – moderator „Diakoni Życia”
Życie ludzkie jest świętością, największym darem Boga i tylko Bóg może je dać lub odebrać. 
Wszelka ingerencja człowieka, poszukiwanie sposobów „poczęcia” lub „skrócenia życia” jest 
niedopuszczalna - jest zabawą człowieka w Boga. 
          Dzisiaj  tak  często  mówi  się  o  metodzie  „in  vitro”,  jako szansie  dla  rodziców  
pragnących dziecka, zapominając, że znaczna część zarodków ostatecznie zostaje zniszczona. 
Państwo  Agnieszka  i  Bartosz  Juszczykowie  przygotowali  wykład  o  „Naprotechnologii”, 
dokładnie „Naprotechnologia zamiast „in vtro”. Jest to system oparty na rzetelnych badaniach 
naukowych, dających olbrzymią szansę dla tych małżonków, którzy pragną dziecka,  mają 
trudności,  ale  chcą  by  jego  poczęcie  było   zgodne  z  sumieniem  i  wartościami 
chrześcijańskimi.
           Eutanazja czyli tzw. „dobra śmierć” jest równie ważnym problemem zagrożenia życia. 
Skrócenie cierpień drugiego człowieka,  poprzez przedwczesne odebranie mu życia,  często 
postrzegane jest, zwłaszcza na zachodzie, jako czyn humanitarny, miłosierny. Po obejrzeniu 
filmu  „Oblicza  eutanazji”  byliśmy  poruszeni  powszechnością  stosowania  tej  metody.  Są 
kraje, takie jak Belgia, Holandia, gdzie myśli się nawet o tzw. pigułkach śmierci dostępnych 
dla każdego kto ukończył 80 lat, lub po prostu uzna, że ma dosyć życia. 
Siostra Radosława Turek– pielęgniarka i wolontariuszka naszego hospicjum w konferencji 
„Hospicjum zamiast eutanazji” podzieliła się z nami swoimi głębokimi przeżyciami 
w towarzyszeniu umierającym. Opierając się na własnych doświadczeniach, mówiła 
o potrzebie każdego chorego, do godnego odchodzenia z tego ziemskiego życia. Podkreśliła, 
że hospicjum jest  miejscem, gdzie umierający znajdzie  wsparcie  duchowe i  jest  otoczony 
wszechstronną opieką. 

W homilii podczas Mszy św. ks. Józef podkreślił, że tylko człowiek, który z pokorą 
dźwiga swój krzyż, może naprawdę zrozumieć cierpiącego człowieka. 

Spotkanie  zakończyliśmy  wspólną  modlitwą.  Na  dalszą  „służbę  życiu”  niech  nam 
towarzyszą słowa encykliki: „Miłość Boga i miłość bliźniego łączą się w jedno: 

w najmniejszym człowieku spotykamy samego Jezusa a w Jezusie spotykamy Boga”
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