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„ŻYCIE MUSIMY WYKORZYSTAĆ JAK NAJLEPIEJ”
rozmowa z Anną Jochim – Labudą - dyrektorem Hospicjum pw. Św. Ojca Pio w Pucku
Jakie myśli towarzyszą Pani, gdy słyszy o śmierci?
Śmierć to trudna sprawa. To czas, wydarzenie, przy
którym obecne są przygnębiające myśli. W moim sercu
również obecny jest smutek, gdy myślę o śmierci,
pomimo, że tak często się z nią spotykam. Jestem osobą
wierzącą i ufam, że po zakończeniu życia ziemskiego,
tam po drugiej stronie spotkam się z Bogiem i z bliskimi, którzy odeszli przede mną. Śmierć to moment
rozstania i straty, który przynosi długą żałobę. W Puckim Hospicjum prowadzimy grupy wsparcia dla osób,
które straciły kogoś bliskiego. Towarzysząc im w okre-

sie żałoby pomagamy znaleźć sens dalszego dobrego
życia mimo pustki jaka została po śmierci osoby
bliskiej. Zachęcamy by zapamiętać najmocniej, na resztę życia zmarłą osobę przez pryzmat wspólnych
i pięknych doświadczeń, ale też czasem niełatwych
relacji, które dają mądrość i wnioski na przyszłości.
Czy „śmierć” można oswoić? Czy można się do niej
przygotować i z nią pogodzić?
W konfrontacji ze śmiercią bardzo znaczące jest dobre
życie, korzystanie z każdego danego nam dnia oraz
bliskość osób, z którymi przebywanie daje nam
szczęście. Trudno nam przewidzieć moment śmierci
nawet jak jesteśmy chorzy. Pobyt w hospicjum w pewnym sensie do tego przygotowuje, daje na to szansę
i czas. Pod opieką paliatywistów, ekspertów od życia ze
śmiertelną chorobą, człowiek będący na ostatnim etapie
swojego życia może doprowadzić do pojednania
z bliskimi, spełnić swoje ostatnie życzenie, zamarzyć.
Może pobyć sam na sam ze sobą, albo też doznać

bliskości, rozmawiać z tymi, którzy są dla niego ważni.
Nagła śmierć może się przydarzyć każdemu, ale życie,
które właśnie trwa, tu i teraz jest największą wartością.
Przecież kiedyś przyjdzie nam się z tego życia przed
Bogiem „rozliczyć”. Ja taką strategię stosuję i do niej
zachęcam.
Jest Pani dyrektorem hospicjum. Nie da się ukryć,
że spotyka się Pani w tym miejscu ze śmiercią, widzi
ludzkie cierpienie i odchodzenie z tego świata. Czy
można się do tego „przyzwyczaić”, podchodzić
spokojnie, bez rozpaczy i buntu?
Uważam, że do śmierci nie można się przyzwyczaić.
Przynajmniej ja nie mam takiego doświadczenia.
Można uczestniczyć w niej po raz kolejny, ale za
każdym razem to jest ten jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny czas umierania. Przez takie doświadczenia
można pobierać naukę o życiu, a później dzielić się nią
z innym, aby nadać sens dokonanej śmierci. Pacjenci
w łóżkach przy których brakuje bliskich, nie odchodzą
w samotności, mają nas, pracowników i wolontariuszy
hospicjum, dbających o to by ten czas był wolny od
cierpienia i samotności. Obecność przy łóżku konającego ma ogromną wartość dla umierających, jest
dowodem na to, że są ważni do końca, a towarzyszący
dostępują zaszczytu żegnania ich. Interdyscyplinarny
zespół hospicjum pracuje z chorym i rodziną w temacie
rozpaczy i buntu, z zamiarem wykorzystania możliwie
najlepiej pozostającego wspólnego czasu. Trudniej jest
kiedy nie ma tego czasu…
Jak się zachować, gdy towarzyszymy osobie, która
umiera? Pomysłodawca i pierwszy dyrektor Puckiego Hospicjum – ks. Jan Kaczkowski (1977-2016)
- mówił, że: Jeśli naprawdę chcemy pomóc umierającemu, aby dobrze przeżył swoją śmierć, to najlepszym, co możemy zrobić, jest pełne spokoju
i czułości towarzyszenie mu.
Zgadzam się z tym. Badania, które wykonaliśmy w trakcie przygotowania kampanii i raportu o dobrym
umieraniu „Ostatnie chwile szczęścia” potwierdziły to
o czym mówił ks. Jan. Ponad połowa ankietowanych
wskazywała w pierwszej kolejności potrzebę bliskości,

a zaraz po niej potrzebę uśmierzenia bólu. Jako niezwykle ważną wskazywano też rozmowę. W hospicjum nastawieni jesteśmy głównie na słuchanie,
zwłaszcza, kiedy chorzy chcą swoim słabym i cichym
głosem nam coś ważnego przekazać. Wtedy
istotna jest uważność na każde słowo i każdy
szczegół. Z wielu przeprowadzonych badań
wynika, że ludzie którzy odchodzą, najdłużej
odczuwają dotyk i dlatego tak ważny jest uścisk
dłoni, każde muśnięcie.
Czasami jest przecież tak, że umiera bardzo
młody człowiek, mający przed sobą całe
życie albo matka, która zostawia swoje małe
dzieci. Pojawia się wtedy bunt i niezgoda na
to, co się wydarzyło. Jak to przyjąć? Jak
odpowiedzieć sobie na to męczące i bolesne
pytanie: „Dlaczego?”
Rzeczywiście, odejścia młodych osób, nie
wspominając już o dzieciach, są niezwykle
trudne. Śmierć młodej kobiety, która opuszcza
dzieci, dla których była tą najukochańszą
mamą, która plotła warkocze przed pójściem do
szkoły, a wieczorem tuliła do snu, jest równie
dramatyczna jak zgon młodego taty, który
marzył by uczyć jazdy na rowerze czy majsterkowania swojego syna. Nigdy nie ma dobrego
czasu na śmierć ale młody wiek to na pewno
nie pora na umieranie. Dlatego też chcemy przy
takich ludziach być by wspierać ich swoją
wiedzą i doświadczeniem. Takie odejścia poruszają nas
najmocniej. Pielęgniarki, lekarze, którzy towarzyszą
młodym ludziom, którzy umierają, też potrzebują
chwili wyciszenia, aby przyjść kolejnego dnia do pracy

i spotykać się z kolejną śmiercią. Dla wszystkich jest
to bardzo trudne. Czy można sobie z tym poradzić?
Wrócę znowu do radości życia, to ona jest siłą
napędową zwłaszcza w tych krytycznych momentach.
Często obserwuję jak osoby młode, które
wiedzą o złym rokowaniu i nieuleczalnej
chorobie, biorą życie pełnymi garściami nie
marnując żadnej danej chwili. Cieszą się
każdym dniem, każdym promieniem słońca,
spełnionym marzeniem i czasem spędzonym
z bliskimi. Powinniśmy się od nich uczyć szacunku do życia, a później pamiętać o tej osobie,
która odeszła, o pięknych momentach, które
dane było wspólnie przeżyć, dziękować za to
wszystko.
Za nami Uroczystość Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny. Czym dla Pani są te dni?
To momenty zadumy, refleksji, wspomnienia
czasu, chwil, które wiązały się z osobami, których już z nami nie ma. To też taki czas, gdy
wracamy pamięcią do tych, o których już trochę
zapomnieliśmy. Intensywność życia i jego pęd
sprawiają, że nie jesteśmy w stanie myśleć
codziennie o wszystkich zmarłych ważnych
osobach nawet jeśli bardzo je kochaliśmy…
kochamy. W tych listopadowych dniach
szczególnie sięgamy pamięcią do tych osób,
a widok cmentarnych alejek wypełnionych
zniczami, kwiatami, to dowód, że wspomnienia
tych ludzi po prostu potrzebujemy i za nimi tęsknimy.
Dziękuję za rozmowę.

Za nami listopadowe święta – Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny. Dni, w których wspominamy naszych
bliskich zmarłych. Dla części z nas, pozostających w
żałobie, to trudny czas. Szczególnie kiedy mamy
świadomość, że nie potrafiliśmy wystarczająco dobrze
zaopiekować się naszym bliskim w jego ostatnim etapie
życia, nie zdążyliśmy się pożegnać, porozmawiać o najważniejszych sprawach, wybaczyć sobie wzajemnie.
Żyjemy pełnią życia. Choroba zawsze nadchodzi
w złym momencie. A my, bliscy, zupełnie nie wiemy jak
zachować się wobec śmierci. Ból po odejściu bliskiego
potrafi zostać z nami na lata. W naszej kulturze temat
umierania jest wypierany i stanowi tabu. Przez to

narasta w nas stres i strach związany z odejściem –
zarówno naszym, jak i naszych bliskich. Takim
nastrojom sprzyja postępująca medykalizacja śmierci.
Ponad połowa Polaków umiera w szpitalach, gdzie
ostatnie dni i godziny życia upływają w obcym
otoczeniu, bez możliwości na zauważenie ostatnich
pragnień. Odchodzący w szpitalach nierzadko czują się
samotni, zdezorientowani i przestraszeni. Czy możemy
wtedy mówić o dobrym umieraniu?
Puckie Hospicjum, bazując na 15-letnim doświadczeniu
w towarzyszeniu ludziom w ostatniej ich drodze,
wydało pierwszy w Polsce Raport o dobrym umieraniu.
Zainicjowało również kampanię społeczną Ostatnie

Rozmawiała: Barbara Majkowska

Chwile Szczęścia, z głębokiego poczucia potrzeby
wywołania debaty społecznej na ten temat. Czy
umierający człowiek może być szczęśliwy? Jesteśmy
przekonani, że:
* Szczęście człowieka na końcu życia jest możliwe
* Ważny jest wspólny, dobrze spędzony czas
* Medycyna paliatywna daje możliwość braku cierpienia
Bliskość śmierci i nasz strach stanięcia w jej obliczu
skutkuje wyparciem jakiegokolwiek tematu związanego
z odchodzeniem. Dzieci swoich rodziców nie chcą
słyszeć o ich ostatniej woli, kwestiach pochówku czy
możliwości przejścia pod opiekę hospicyjną. Pojęcie
medycyny paliatywnej kojarzy co drugi z nas, ale tylko
2% osób wie, że są specjaliści tej dziedziny – czyli paliatywiści. Pozbawiona chaosu, specjalistyczna pomoc,
zarówno medyczna, jak i opiekuńcza, sprawia, że pacjent w tych ważnych, ostatnich chwilach nie musi cierpieć fizycznie, egzystencjonalnie oraz duchowo, a w poczuciu szczęścia skupić się wyłącznie na tym, by jak
.

najlepiej pożegnać się ze swoim życiem doczesnym.
Nie powinniśmy pogrążać się w paraliżującym smutku
i strachu przed śmiercią, a skupić się na tym, aby jak
najlepiej przeżyć z bliskimi chwile, dzięki którym
odchodzący człowiek zazna radości, a jego bliscy
zapamiętają go uśmiechniętego – mówi Anna Jochim
-Labuda, dyrektor Puckiego Hospicjum.
Każdy z nas, wcześniej czy później znajdzie się w sytuacji, kiedy ktoś z jego najbliższych będzie umierający.
Puckie Hospicjum chce pomóc ludziom oswoić temat,
który dotyczy każdego z nas i dać wskazówki, jak postępować, aby zmniejszyć cierpienie fizyczne, psychiczne
oraz duchowe związane z odchodzeniem naszych
bliskich.
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o dobrym umieraniu na hospitium.org/ostatnie-chwile-szczescia.
Do Państwa dyspozycji pozostają eksperci z Puckiego
Hospicjum - Majka Wieczorek tel. 790 356 369,
e-mail: majka.wieczorek@hospitium.org

BLISCY JANA PAWŁA II (cz. 1)
Emilia Wojtyła
Od kilku tygodni przyglądamy się postaci Jana Pawła II.
Chcielibyśmy spojrzeć na te listopadowe dni przez jego
pryzmat i w kolejnych numerach naszego Tygodnika
przedstawić osoby, które szybko utracił.
Naszych rozważań nie możemy rozpocząć od nikogo
innego, jak tylko od mamy Jana Pawła II.
Emilia Wojtyła, z domu Kaczorowska, urodziła
się 26 marca 1884 roku w Krakowie. Była
piątym dzieckiem Feliksa i Marii. Miała
ośmioro rodzeństwa. Ukończyła przyklasztorną
szkołę Sióstr Miłości Bożej. W wieku 22 lat
wyszła za mąż za Karola Wojtyłę, z którym
miała dwóch synów: Edmunda i Karola oraz
córkę Olgę, która umarła zaraz po urodzeniu.
Emilia była słabego zdrowia, zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat, z powodu
zapalenia mięśnia sercowego i nerek. Jej ciało
zostało pochowane na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie. Jan Paweł II w książce „Dar i Tajemnica”
napisał: „Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą
Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam
i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie
religijne, a był on z pewnością bardzo duży”.
Na temat mamy papieża nie posiadamy zbyt wielu
informacji, ale jej postać doczekała się kilku publikacji.
W książce „Matka Papieża” poświęconej Emilii Wojtyle
znajdujemy informację, że lekarz odradzał jej urodzenie
dziecka – małego Karolka i namawiał do aborcji.
Autorka publikacji wyjaśniła, że taką wiedzę możemy
czerpać z trzech źródeł. Jednym z nich jest relacja
sąsiadki Wojtyłów i przyjaciółki Emilii. W Polsce
informacja ta nie była powszechnie znana, za to bardzo
we Włoszech, gdzie w książce poświęconej mamie

Papieża to świadectwo jest opisane. Drugim cennym
źródłem był znany wadowicki historyk, który dowiedział się o tym wszystkim się od położnej odbierającej poród, z którą po latach rozmawiał sam papież.
Istnieje również włoska publikacja, która zestawia
Joannę Berettę – Mollę, matkę poświęcającą
swoje życie dla dziecka, kanonizowaną przez
Jana Pawła II, z jego własną matką.
Karol Wojtyła na pewno tęsknił za swoją mamą,
którą tak wcześnie stracił. Przywołajmy na
koniec wiersz, który napisał dla niej w 1939
roku, w którym opisał swoje uczucia towarzyszące po stracie tak bliskiej osoby.
Emilii, Matce mojej
„Matka”
Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty O, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty.
Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.
Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.
Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem o, jak to dawno już było jak się dziś zdaje malutkim.
Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe Kochanie me usta szeptały bezsiłą:
- Daj wieczne odpoczywanie.
Barbara Majkowska
na podst.: domjp.2 pl; niedziela.pl; M. Kindziuk, Matka Papieża.

Film opowiada historię Abby Johnson, która jedyne, czego pragnęła, to pomagać
kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została wolontariuszką, a potem
pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned Parenthood. Głęboko
wierząc w prawo kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną
z najmłodszych w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje.
Tak było do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze…
***
Prawdziwe „tornado”, jakie wywołał film w USA, ogarnęło także wiele innych krajów.
Dość powiedzieć, że w Polsce petycję do amerykańskich producentów filmu z prośbą
o udostępnienie go polskim widzom podpisało 224 tys. ludzi! „Nieplanowane” to obraz
absolutnie nadzwyczajny nie tylko ze względu na walory filmowe, ale też na fakt, że jego
historia żyje już własnym życiem. Trzeba go zobaczyć i przeżyć.
„Nieplanowane” opowiada o najbardziej kontrowersyjnym i polaryzującym społeczeństwo temacie naszych czasów i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To
najważniejszy film w tym sporze światopoglądowym, także dlatego, że pokazuje dramatyczną przemianę kobiety, która
od wewnątrz tworzyła Planned Parenthood. Wobec jej historii nikt nie pozostanie obojętny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie
się dzisiaj w naszym kościele. Modlitwę uwielbienia
poprzedzi Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy
i ciała o godz. 18.30.
2. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie
modlitewne we wtorek o godz. 19.00 w domu
parafialnym.
3. Dyżur przedstawiciela Caritasu w biurze parafialnym w środę w godz. 17.00 – 18.00. Ofiary na
działalność charytatywną w naszej parafii można
składać do skrzynki przy św. Antonim.
4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę o godz. 18.00.
5. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu o godz. 17.00. Nabożeństwo po porannej
Mszy Świętej o raz na zakończenie adoracji, o godz.
17.50.

6. W piątek od rana kapłani udadzą się z posługą
sakramentalną do chorych parafian.
7. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o
godz. 16.30 w kościele (wejście przez zakrystię).
Zapraszamy nowych kandydatów do grona ministrantów.
8. Wynajęliśmy salę w Multikinie na projekcję znakomitego amerykańskiego filmu „Nieplanowane”.
Odbędzie się ona w czwartek, 7 listopada, o godz.
19.00. Przy zbiorowym wynajmie cena biletu wynosi
12 zł. Młodzież 6 zł. Zapisy w zakrystii. Więcej
o filmie na str. 4.
9. Na dzieła misyjne zebraliśmy w ubiegłą niedzielę
1013 zł. Bóg zapłać.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.
W minionym tygodniu zmarła Krystyna Zielińska,
l. 83, z ul. Reja. Polećmy ją miłosiernemu Bogu…

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 4 listopada - św. Karola
7.30 + Krystyna Kokosza
18.00 + Maria, Czesław, Józef, Robert, Janina i brat
Czesław
Wtorek, 5 listopada
7.30 + Krystyna Kokosza
18.00 + Krzysztof - intencja od Doroty
Środa, 6 listopada
7.30 + Krystyna Kokosza
18.00 + Maria, Edwin, Czesław, Adam, +z rodziny
Czwartek, 7 listopada
7.30 + Krystyna Kokosza
18.00 + Natalia Kochańska

Piątek, 8 listopada
7.30 + Krystyna Kokosza
18.00 + Julian Spychalski w 25. rocznicę śmierci
Sobota - Roczn. poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.30 + rodzice i siostry
18.00 + Krystyna Kokosza
Niedziela, 10 listopada
8.00 + Krystyna Kokosza
10.00 + Franciszek i Stefania
12.00 + rodzice Brunon i Jadwiga oraz +z rodziny
18.30 + Teresa w 2. rocznicę śmierci i Stanisław
Sadowscy

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk,
tel. 583447268; Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

