
Dośd izolowania ludzi straszych, można ich chronid inaczej! 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzie starsi cierpią na skutek izolacji. Trzeba zapewnid im inne sposoby ochrony i wyprowadzid z izolacji. 
Trzeba na nowo przemyśled miejsce najstarszych pokoleo w naszych społeczeostwach, docenid ich wkład i 
potencjał. Inaczej nie uda się im zapewnid niezbędnej ochrony. Wymaga to zmiany naszego pojęcia piękna, 
bo dziś jest to ideał niemal kliniczny, piękno młodości. Jednakże również starośd ma swoje piękno, piękna 
jest rzeczywistośd, piękny jest człowiek. Inaczej patrzed na ludzi starszych, wyzwalając się z utylitaryzmu  
ekonomicznego, aby dostrzec godnośd każdego człowieka, bez względu na jego miejsce w procesie 
gospodarczym. Papież Franciszek często zwraca naszą uwagę na peryferie. Dziś w Europie peryferie to 
ludzie starsi. Władze w stosunku do ludzi starszych postanowili ich odizolowad, aby ich chronid. Trzeba już 
to zmienid. Istnieją inne metody ochrony, które nie zakładają izolacji. Ludzie starsi bardzo cierpią na skutek 
izolacji, słyszymy ich niemy krzyk. To straszne. Coś jest nie tak. Trzeba coś z tym zrobid, aby pokazad, że 
życie tych ludzi w podeszłym wieku ma sens, że my ich potrzebujemy, że młodzi potrzebują swoich 
dziadków. Dziadkowie to ci, którzy kochają, chod nie mają władzy na dziedmi. Ich autorytet wynika z 
doświadczenia i z miłości. Dlatego punktem wyjścia muszą byd dla nas te peryferia, którymi są dziś ludzie 
starsi, aby inaczej postrzegad społeczeostwo. Nasz papież wytycza nam drogę – podkreśla kard. Hollerich. 
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-02/kard-hollerich-dosc-izolowania-starszych-mozna-ich-chronic.html 
Seniorzy, przodem! Jesteście jak drzewa, które dalej wydają owoce. Won „mentalnośd odrzucania”, która 
marginalizuje Was,  uznając ich za nieproduktywnych. Wasze doświadczenie stanowi skarb, niezbędny po 
to, by patrzed w przyszłośd z nadzieją i odpowiedzialnością. Wasza dojrzałośd i mądrośd są potrzebne na 
drodze rozwoju i otwarcia na przyszłośd, w poszukiwaniu drogi”. https://misyjne.pl/seniorzy-przodem/ 
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Papież mówi o „duszpasterstwie ucha”, nasłuchiwaniu co Lud Boży ma do powiedzenia. W kontekście ludzi  
starszych „duszpasterstwo otwartych oczu i wrażliwego serca”. Seniorzy  są tą grupą społeczną, która ma 
życiowe i zawodowe doświadczenie, są skarbem . Kolejną refleksją jest wezwanie do nowej ewangelizacji. 
W Polsce mamy grupę osób starszych, które osłabły w wierze. Obowiązkiem nas jest  wyjśd do każdego 
człowieka, który zostaje postawiony na naszej drodze, ukazując mu świadectwem życia prawdziwy obraz 
Boga: kochającego i miłosiernego Ojca. To ważne w kontekście osób w sędziwym wieku, które dźwigają 
ciężar całego swojego życia, nieraz choroby i potrzebują ludzkiego, duchowego wsparcia. O tej wrażliwości 
mówi do młodzieży: rozmawiajcie z dziadkami. O tych powiązaniach międzypokoleniowych pamiętaj, gdyż 
starszym coraz częściej towarzyszy poczucie osamotnienia, czy wręcz odrzucenia. Potrzeba rewizji naszego 
myślenia  pod kątem troski o seniorów i jeszcze lepiej wykorzystad „bogactwo wielu lat ich życia”. 
https://misyjne.pl/ks-chromy-seniorzy-maja-stworzone-w-kosciele-wiele-mozliwosci-rozmowa/            

                                                             

Papież: zwrócid naszą uwagę na seniorów. Światowy Dzieo Dziadków i Osób Starszych ma byd obchodzony 
w Kościele w czwartą niedzielę lipca. Papież chciał, by ten dzieo był w okolicach wspomnienia św. Anny i 
Joachima – czyli rodziców Maryi i dziadków Jezusa. Co chce nam przez to powiedzied? Przede wszystkim 
chce, żebyśmy dostrzegli seniorów w naszej codzienności. – przez różne ograniczenia – wielu starszych 
ludzi miało (i nadal ma) bardzo ograniczone kontakty międzyludzkie. „Często zapomina się o dziadkach”. Co 
będzie, jak skooczy się pandemia? Jest ryzyko, że wracający do normalności świat wróci do złych nawyków. 
Czyli do pozostawiania seniorów na marginesie, do zapominania o nich. Źle będzie, gdy tak się właśnie 
stanie. Dlatego myślę, że decyzja  Franciszka w jakimś stopniu jest „prorocza”, jakby zauważył, że potrzeba 
jeszcze mocniej skierowad naszą uwagę na babcie, dziadków, na osoby starsze. Widzi potrzebę współpracy 
międzypokoleniowej. Dostrzega, że młodzi potrzebują ludzi starszych. „Starośd jest darem”. I dodawał, że 
starsi „są ogniwem łączącym różne pokolenia i przekazują młodym doświadczenie życia i wiary”. Biblia ze 
starością łączy słowo mądrośd i to bardzo konkretny trop dla nas (chod nie wszyscy seniorzy w Biblii są +). 
Mądrośd życiową czerpad mamy właśnie od starszych pokoleo. Nie możemy oderwad się od korzeni. Mamy 
cały rok. Co ważne, papież przypomina nam nie tylko o babciach i dziadkach, ale i o osobach starszych. 
Przecież nie każdy senior ma wnuki czy bliską rodzinę. To zatem zachęta do zauważenia seniorów w naszym 
najbliższym otoczeniu. Może jakiś sąsiad czy sąsiadka potrzebuje zrobienia zakupów lub posprzątania? Albo 
ustawienia telewizora czy zwyczajnej rozmowy? 
 
W 2016 r. Papież ustanowił inny dzieo – Światowy Dzieo Ubogich (XXXIII niedziela zwykła). Najważniejszy 
wcale nie jest sam dzieo – ale zwrócenie uwagi na istotny społecznie problem. Już Jezus mówił, że ubodzy 
zawsze będą między nami. A to oznacza, że jako społeczeostwo musimy wziąd za nich odpowiedzialnośd. 
Papież nam o tym konsekwentnie przypomina od początku pontyfikatu – to bardzo wyraźny rys jego służby 
Kościołowi. A osobny dzieo poświęcony ubogim niejako jeszcze mocniej podkreśla istotę tej sprawy. Papież 
pokazuje, że to kolejna kwestia obok, której nie można przejśd obojętnie. Papież nie zwraca naszej uwagi 
na kosmiczne, odrealnione problemy. On swoim pontyfikatem wskazuje właśnie na to, co najważniejsze.  
 
To pokazuje też inny dzieo – Światowy Dzieo Modlitw o Ochronę Stworzenia. Papież swoją wykładnię 
ekologicznego podejścia do świata wyłożył skrupulatnie w encyklice Laudato si’. Ale zaprosił nas też do 
tego, byśmy 1 września szczególnie mocno modlili się za otaczający nas świat. Ta modlitwa jest ważna, ale 
ona ma nas sprowokowad do zastanowienia się nad naszym podejście do świata i do nawrócenia 
ekologicznego. Nawrócenia nie tylko 1 września, ale na co dzieo. Ten dzieo to tylko pretekst, problem jest 
przecież globalny i całoroczny. Papież chce nas nauczyd wrażliwości na świat. Chce, byśmy w myśleniu o 
świecie nie zapominali o kolejnych pokoleniach, które przyjdą i będą mieszkad na tej planecie Ziemi. 
Jeszcze jeden dzieo, który „zawdzięczamy” papieżowi Franciszkowi.  
 Z jednej strony papież pokazuje nam swoją ogromną wrażliwośd społeczną – zwracając uwagę na starszych, ubogich 
czy na otaczający nas świat. A z drugiej strony nie zapomina też o potrzebie formacji każdego z nas, bardzo 

konkretnej, bo opartej o słowa Pisma Świętego; stąd też ustanowił Niedzielę Słowa Bożego (styczeo, III niedziela 

zwykła). Niezwykłe są te ścieżki, którymi Papież Franciszek prowadzi Kościół.  
On nas jeszcze nieraz zaskoczy https://misyjne.pl/dlaczego-franciszek-zwraca-uwage-na-osoby-starsze/ 

 

https://misyjne.pl/?s=senior&post_type=wszystko
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WŁOCHY: KSIĄŻKA PAPIEŻA DLA DZIECI -  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papież Franciszek: „I bambini sono speranza” („Dzieci są nadzieją”) zachęcającymi dzieci, także za pomocą 
rysunków, do tolerancji, dzielenia się z innymi i do pokoju. Książeczka rozpoczyna się zdaniem „Gdy widzę 
dziecko takie jak ty, czuję w sercu wiele nadziei” a na sąsiedniej stronie jest małe lusterko, aby najmłodszy 
czytelnik lub czytelniczka mogli zobaczyd swą twarz. Przy rysunkach przedstawiających bawiące się dzieci, 
zaleca: „Bądź szczęśliwy, gdy jesteś z innymi” lub „Graj z innymi, jakbyście byli jedną drużyną i szukaj dobra 
wszystkich”. Gdzie indziej, myśląc o trudnych czy smutnych chwilach ich życia, radzi: „Jezus rozumie twoje 
problemy. Pomódl się w ciszy i pozwól, aby słowa narodziły się z łez”. Papież bierze jakby każde dziecko na 
kolana, aby rozmawiad z nim o tolerancji, dzieleniu się z innymi, pokoju, wielkoduszności. Zaprasza malców, 
aby byli szczęśliwi, gdyż – jak ich zapewnia – „Jezus kocha cię najbardziej”, a nawet do „taoczenia”, aby 
pokazad wszystkim, również tym starszym, jak ważne jest żyd w radości i weselu. Mówi im też, aby nie bali 
się płakad, aby robili dobrze w życiu, ale też aby uśmiechali się i radowali. „Ty i ja możemy zrobid z Ziemi 
najpiękniejsze miejsce” lub „Najlepszym sposobem wygrania konfliktu jest nierozpoczynanie go”.  

Ojciec Święty pragnie w ten sposób spojrzed na świat oczami dzieci. Tak było np. dwa lata temu, gdy 
odwiedził małych pacjentów szpitala św. Marty; powiedział wówczas obecnym tam dorosłym: „Aby 
zrozumied rzeczywistośd życia, trzeba się pochylid tak, jak schylamy się, aby pocałowad dziecko”. Najnowsza 
publikacja nie jest pierwszą książką obecnego papieża dla dzieci, gdyż w minionych latach ukazywały się już 
podobne pozycje z jego odpowiedziami na listy, jakie otrzymuje on od najmłodszych. 
https://misyjne.pl/wlochy-od-dzis-w-sprzedazy-ksiazka-papieza-dla-dzieci/ 
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PAPIEŻ FRANCISZEK   ŚWIADKOWIE WIARY   LUDZKIM BRATERSTWIE   ŻYDZI   WĘGRY   KSIĄŻKA 
 

Edith Bruck po spotkaniu z Papieżem Franciszkiem,  
opowiedziała Radiu Watykaoskiemu o swoich wrażeniach po jego wizycie. Wspomina o łzach wzruszenia, o 
tym, że uściskała i pocałowała Franciszka. Edith Bruck urodziła się w małej węgierskiej wiosce w 1931 r. 
jako ostatnie z sześciorga dzieci ubogiej rodziny żydowskiej. W 1944 r. wraz z rodzicami i dwoma bradmi 
została deportowana do getta, a następnie do obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Dachau i Bergen-
Belsen. Przeżyła wraz z siostrą Judit, przybywając po kilku latach do Włoch i osiedlając się w Rzymie. 
Niespodziewana wizyta Ojca Świętego była dla Edith Bruck pozytywnym szokiem. Określiła to spotkanie 
jako niewyobrażalne. Sam Papież przypomniał w rozmowie z nią kilka fragmentów jej książek: „Chleb 
utracony” oraz „Statek Teseo”. Cytował niektóre z fragmentów. W domu podczas spotkania przebywało 

jeszcze kilka osób, które pisarka drżącym głosem przedstawiła Franciszkowi. „Nie wyobrażałam sobie 
czegoś takiego. Kiedy zobaczyłam go w drzwiach, zaczęłam płakad. On mnie wtedy 
przytulił. Oboje byliśmy wewnątrz pełni wzruszenia. Nie dało się powstrzymad emocji. 
Powiedział do mnie: «jesteśmy bradmi». Przygotowałam piękny fotel z poduszkami, na którym 

Papież zasiadł i zjadł ciasto z serem ricotta. A potem dałam mu moje poezje, które bardzo mu się 
spodobały. Wszyscy byliśmy oszołomieni. Naprawdę niewyobrażalne spotkanie. Został z nami prawie dwie 
godziny. To było niesamowite uczucie widzied go w domu. Byłam bardzo poruszona. Rozmawialiśmy o 

mojej historii. Papież był bardzo zasmucony z powodu tych niewinnych, którzy zostali 
unicestwieni. Ale te doświadczenia nauczyły mnie, że zawsze jest nadzieja, zawsze 
pojawia się jakieś maleokie światełko, nawet w wielkiej ciemności. Bez nadziei nie 
możemy żyd. W obozach koncentracyjnych wystarczyło, że Niemiec spojrzał na ciebie 
ludzkim okiem. Wystarczył tylko drobny gest. Wystarczyło tylko ludzkie spojrzenie. 
Zdarzało się, że dali mi rękawicę z dziurą, w szafce zostawili trochę dżemu. To było życie w 
środku. To jest nadzieja.“ https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/pisarka-wegierska-po-spotkaniu-z-

papiezem.html
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Biskup William Michael Mulvey z Teksasu poddał się transplantacji szpiku kostnego i w ten sposób uratował 
życie matce trójki dzieci. Lekarze zdiagnozowali u kobiety raka piersi nie dając szans na leczenie. Teksaoska 
telewizja poinformowała w tych dniach, że komórki macierzyste biskupa są niemal identyczne z komórkami 
chorej kobiety. Bp już przed laty zarejestrował się w narodowym programie ofiarodawców szpiku kostnego 
„Be the Match”. Wiadomośd o chorej kobiecie była jak pobudka. Nie zwlekał ani chwili, gdy otrzymał tel., 
że to właśnie jego szpik kostny może pomóc chorej osobie i natychmiast oddał się do dyspozycji. 
https://misyjne.pl/usa-biskup-oddal-szpik-ratujac-matke-trojki-dzieci/    

 
 

 
 

 Wydrukuj ten teks t 

Papież wielokrotnie występuje w obronie życia. Posługuje się przy tym pojęciem kultury odrzucenia. Ofiarą 
tej kultury padają w pierwszym rzędzie najsłabsi, czyli bezbronne, nienarodzone dzieci, oraz starcy, których 
nikt nie bierze w obronę. I smutne jest, że wszystko to dzieje się w epoce wielkiego postępu. 
https://misyjne.pl/franciszek-kazde-ludzkie-zycie-stanowi-niezbywalna-wartosc/
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Samotnośd przeradza się w chorobę cywilizacyjną. Po zabójstwie Jo Cox, zdecydowano o 

powołaniu Ministerstwa ds. Samotności. Jakkolwiek to brzmi, jest to śmiertelnie poważna sprawa. 

Statystyki są straszne                                                                
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że; 
co 40 sek. 1 osoba na świecie pozbawia się życia.  

Z danych Eurostatu wynika, że; 
54 000 zgonów w UE to samobójstwa.  
Jednak, jak można się domyślid, skutkiem ciążącej samotności nie są tylko samobójstwa. Skutki trwałego 
poczucia samotności, szczególnie wśród osób starszych, są porównywalnie gorsze od nałogowego palenia 
papierosów czy nawet chorób nowotworowych. Ten stan rzeczy dotyczy nie tylko Europy. Najgorzej jest w 
wysoko zurbanizowanych krajach. Konsumpcjonizm nas powoli zabija. Pojęcie konsumpcjonizmu dawno 
przestało odwoływad się tylko do kategorii materialnych. Coraz częściej dotyczy także relacji 
międzyludzkich. Chcemy szybciej, łatwiej, taniej i możliwie jak najmniej boleśnie. W Niemczech istnieją 
specjalne firmy, które zajmują się zorganizowaniem pogrzebu bez udziału rodziny – tylko dlatego, by bliscy 
po śmierci członka rodziny nie musieli zajmowad się „tymi” sprawami. W Czechach natomiast coraz 
częstsza jest sytuacja, w której rodzina w ogóle nie odbiera ciała z kostnicy. „Samotnośd stanowi smutną 
rzeczywistośd współczesnego świata”. Jeśli nie zaczniemy zadawad sobie poważnych pytao o istotę naszego 
człowieczeostwa, o to, czy aby nie za daleko zabrnęliśmy w traktowaniu relacji międzyludzkich bardziej jako 
transakcji, a nie jako więzów – czeka nas, jako społeczeostwa, rychły koniec. https://misyjne.pl/skazani-na-brak-

pomocy/

 

 
"Samotnośd" Kazanie Pasyjne - Ks. Krzysztof Pawlina, 
 

Kościół Św. Krzyża w Warszawie: https://youtu.be/hqj_1F3UsGw       P O S Ł U C H A J     D W A   R A Z Y 

 

https://misyjne.pl/temat/samobojstwo
https://misyjne.pl/temat/europa
https://misyjne.pl/temat/konsumpcjonizm/
https://misyjne.pl/skazani-na-brak-pomocy/
https://misyjne.pl/skazani-na-brak-pomocy/
https://misyjne.pl/skazani-na-brak-pomocy/
https://youtu.be/hqj_1F3UsGw


 

 

Z powodu samobójstw w Polsce ginie więcej osób niż w wypadkach drogowych. Przyczyny samobójstw, to  
problemy rodzinne oraz choroba. Oddziały psychiatryczne są przepełnione, a specjalistów ciągle brakuje. 

 

Łatwo powiedzied, żeby osoby z problemami psychicznymi szukały pomocy jednak w naszym kraju nie jest 
to takie proste. Psychiatria jest w kryzysie. Co jakiś czas możemy w mediach znaleźd informacje o kolejnych 
zamykanych oddziałach psychiatrycznych. Najgorzej jest z pomocą dla dzieci. W 2019 r. został zamknięty 
ostatni oddział psychiatrii dziecięcej w Warszawie. Problemem nie jest kwestia zarobków specjalistów, ale 
psychiczny i fizyczny brak możliwości zaopiekowania się wszystkimi pacjentami, których ciągle przybywa.   
Warto pomóc sobie lub innym, bo w grę wchodzi przecież ludzkie życie.  https://misyjne.pl/skazani-na-brak-pomocy/
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Legalizacja zabijania pacjentów: Eutanazja i wspomagane samobójstwo są kwestiami coraz śmielej 
dyskutowanymi i legalizowanymi na całym świecie pod pretekstem zapewniania poszanowania „ludzkiej 
godności” i „autonomii” jednostki. Obecnie siedem amerykaoskich stanów rozważa projekty ustaw, które 
legalizowałyby tak zwane wspomagane samobójstwo, a dwa inne stany, które przyjęły już takie regulacje, 
chcą rozszerzyd zakres dopuszczalności tej haniebnej procedury. 
 
Kongresmeni w Arizonie, Indianie, Iowa, Kansas, Nowym Meksyku, Nowym Jorku i Północnej Dakocie 
wprowadzili w tym roku projekty ustaw eutanazyjnych, zgodnie z którymi lekarze przepisywaliby truciznę 
osobom śmiertelnie chorym. Projekt trafił już do drugiego czytania w stanowej Izbie Reprezentantów. 
W Indianie procedowana jest ustawa „Opcje kooca życia”, która przewiduje, że osoby nieuleczalnie chore,  
będą również mogły zażądad podania trucizny. Papież Franciszek w 2015 mówił o „opiece paliatywnej” na 
Papieskiej Akademii Życia. Papież przekonywał, że opieka paliatywna „ceni osobę”, a wiedza medyczna 
musi byd używana dla „dobra człowieka”, a wiec nie może godzid w jego życie i godnośd. 
W Kansas proponuje się ustawę „Godnej śmierci”, która zezwala osobie nieuleczalnie chorej na zażadanie 
trucizny. W Nowym Jorku procedowane są dwa projekty: legalizacji „wspomaganego samobójstwa” 
nieuleczalnie chorych dorosłych, i „pomocy medycznej przy umieraniu”. 
Podobna regulacja, dotyczącą „wspomaganego samobójstwa”, jest rozważana w Północnej Dakocie. Na 
Hawajach i w Waszyngtonie, gdzie już odpowiednią od 2019 i 2009 roku zadaje się śmierd w majestacie 
prawa, chcą poszerzenia zakresu do przepisywania śmiertelnych dawek trucizny. Na Hawajach eutanazją 
mogłyby zajmowad się doświadczone zarejestrowane pielęgniarki. Przewiduje się także skrócenie okresu 
oczekiwania na „pomoc” w samobójstwie z 20 do 15 dni. W przypadku osób poważnie chorych, które mogą 
nie przeżyd kolejnych 15 dni, ten okres w ogóle byłby zniesiony. Z kolei w Waszyngtonie „wspomagane 
samobójstwo”, również poszerzyłby się o asystentki lekarzy i pielęgniarki. 
 
„Wspomagane samobójstwo”, to samobójstwo podejmowane przy pomocy innej osoby, lekarza lub innego 
pracownika służby zdrowia. Polega ono na wypisaniu recepty na truciznę i zaaplikowaniu jej danej osobie. 
Wciąż w wielu krajach tego typu praktyki uważane są za przestępstwo. Lobby eutanazyjne chce jednak, by 
„wspomagane samobójstwo” zostało zalegalizowane, tak by medycy nie ponosili odpowiedzialności karnej 
za zabójstwo. Samobójstwo z asystą lekarza jest legalne w: Kanadzie, Belgii, Holandii, Luksemburgu, 
Kolumbii, Szwajcarii i części Stanów Zjednoczonych, Portugalii oraz Australii (stan Wiktoria). 
 
Zauważono także, że w przypadku osób starszych „nieznośne cierpienie” prowadzące do prośby o 
„wspomagane samobójstwo”, kiedy nie istnieją choroby zagrażające życiu, związane było często z 
połączeniem problemów medycznych, społecznych i egzystencjalnych. Wyniki analizy 53 przypadków 
podkreślają, że osoby te zawsze postrzegały siebie jako niezależne, aktywne i zaangażowane społecznie. 
Żaden z pacjentów nie cierpiał na choroby zagrażające życiu. Mnogie zespoły geriatryczne, takie jak 
zaburzenia widzenia, utrata słuchu, ból i chroniczne zmęczenie były powszechne. Wniosek o EAS był często 
poprzedzony sekwencją zdarzeo, zwłaszcza nawracających upadków.  
 
Cierpienie występowało w wielu wymiarach, takich jak utrata mobilności, uzależnienie i izolacja społeczna. 
Read more: https://www.pch24.pl/legalizacja-zabijania-pacjentow-jest-coraz-bardziej-

powszechna,81937,i.html#ixzz6mXrr2GJe 

 

POLSKA: Walentynki 2021: To jest chore, a przede wszystkim diaboliczne, pisze O. Kowalczyk SJ.                                                   

Wczoraj obchodziliśmy Walentynki, dzieo przeżywany jako święto zakochanych.                                                                         
Z tej okazji nie zabrakło prowokacji proaborcyjnych aktywistów.                                                                                                          
Jedna z działaczek opublikowała walentynkę z przerażającym napisem:                                            
https://www.fronda.pl/a/chce-miec-z-toba-aborcje-walentynki-w-2021-roku,157274.html                                                                                         

Video o UE: https://youtu.be/RkfZWvQ1T-0    
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