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Abstrakt

Nieuleczalna choroba zakłóca jedność cielesno-duchową człowieka, gdyż
zanikanie funkcji życiowych organizmu wywołuje reperkusje także w sferze
ducha. Umieranie generuje wiele trudności duchowych, z którymi zmaga
się pacjent i jego rodzina, a gdy pacjentem jest dziecko, intensywność tych
przeżyć zostaje zwielokrotniona. Pomoc umierającemu dziecku i jego ro
dzinie powinna mieć interdyscyplinarny charakter i obejmować również
aspekt duchowo-religijny.

Podjęte analizy pokazują zakres cierpienia duchowego doświadczanego
w kontekście nieuleczalnej choroby dziecka oraz wskazują na podstawowe
sposoby realizacji działań wspierających dziecko i jego rodzinę. Zwraca
ją uwagę na rolę współpracy kapelana oraz zespołu świadczącego pomoc
duchowo-religijną, podkreślają znaczenie rozmowy, a także poruszają za
gadnienie udzielania sakramentów małym dzieciom. W podjętych rozwa
żaniach przedstawiono proces umierania dziecka w kontekście pomocy
duchowo-religijnej.
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Abstract

A terminal illness destroys bodily and spiritual integrity. When bodily func
tion start to disappear, human spirituahty is also aet ted. The procoss of
dying causes a lot of spiritual problems which thc patlent aud their family
haye to face. When the patient is a child, the experience is additionally pain
ful. Support offerczd to a dying child and its family shouid be interdisciph
nary anci should inciude spiritual and religious aspects

Ihe paper analyzrs and presents the scope of spiritual suffering expe
rienced during a terminal itlness, aud shows the basic ways to implement
action aimed at an 111 child aud its family. It highlights the signińcance of
cooperation between the chaptain aud the team which proyides spiritual
aud rehgious heip. it emphasizcs the importance of talking and discusses the
issue of giying sacraments to smalt children, Ihe process of the child”s dying
in the context of spiritual aud religious heip is also presented in the paper.

Keywords death, child, sutkring, spiritual aud religious support

Wstęp

\V życiu zdarzają się chwile, w ktorych człowiek przestaje sobie radzić ze
zlużonośLią zaitnialych pwblemow. DLieje się tak najczyściej, gdy doświad
cza bezpośredniej bądź pośredniej konfrontacji ze złem czy cierpieniem,
a zwiaszcza ze śmiercią, Konsekwencje tych zjawisk przekraczają granice
bólu fizycznego, bo człowiek jest istotą, która funkcjonuje na wielu płasz
czyznach. Wśród nich ważne miejsce zajmuje płaszczyzna duchowa, której
waga w kontekście choroby i smierci wciąż nie jest wystarczająco podkre
ślana1. Dlatego potrzebne są teoretyczne analizy i badania empiryczne po
zwalające na pogłębienie znaczenia duchowego rozwoju człowieka oraz na
ukazanie sposobów udzielania mu wsparcia

Zagadnienia poruszone w poniższych rozwazaniach mają na celu zapte
zentowanic istoty oraz sposobów udzielania pomocy duchowo-religijnej
choremu dziecku i jego bliskim. W tym celu konieczne będzie przedsta
wienie zarysu charakterystyki cierpienia duchowego dziecka i jego rodziny.
Aby analizy nie były zbyt ogólne, przedstawione zostaną wybrane zagadnie
nia związane z kwestią cierpienia oraz wsparcia osób chorych i ich bliskich,
Tego praktycznego odniesienia domaga się powaga podeimowanych tema
tów i ich odniesienie do doświadczeń wielu cierpiących dzieci i ich rodzin.

J Makselon, Głóiyiie waMi badaii tanatopycho1ogic.nyc1z [ I tegoż (red ) Człon tćą wobec
śiiiiei Cl „z chotoc.iio patom1ne, PA I Krakt)W 2t]t)5, 57.
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Cierpienie duchowe umierającego dziecka i jego rodziny

Choroba i zbliżająca się śmierć dziecka nie korespondują z pełnymi nadziei
oczekiwaniami związanymi z jego przyszłością:

Dzieci są cennym darem. Oczekujemy, że będziemy paCrzeć, jak rosnę i cie
szymy się na te chwile i wspomnienia, które definiuję rodzicielstwo, Śmierć dziec
ka nie jest zdarzeniem oczekiwanym2.

Zaskoczenie wywołane wystąpieniem nieuleczalnej choroby wraz z jej
konsekwencjami jest tak silne, że narusza równowagę w funkcjonowaniu
całego systemu rodzinnego i jego poszczególnych członków.

Wystąpienie u dziecka nieuleczalnej choroby stoi w sprzeczności z ocze
kiwanym rozwojem jego osobowości, mającym je przygotować do maksy
malnego wykorzystania swoich możliwości w przyszłości. Śmierć stanowi
zaprzeczenie indywidualnego i społecznego wysiłku wychowawczego, gdyż
jest „końcem życia, końcem wielu ideałów i pragnień, stawianych życiowych
celów, wzajemnych wpływów między jednostką a środowiskiem”3. Z punk
tu widzenia rozwoju człowieka śmierć jest więc zjawiskiem niechcianym,
zakłócaj ącym proces wychowania i niszczącym osobowość człowieka, Nie
oznacza to, że chory człowiek nie może się rozwijać, dojrzewać i odkrywać
sensu swego życia. W perspektywie wiary w Boga ten rozwój nabiera szcze
gólnego znaczenia.

Świadomość nieuniknionej konieczności śmierci dotyka także małych
pacjentów, chociaż w obiegowej świadomości funkcjonuje wiele mitów na
temat percepcji choroby i śmierci przez dzieci: „Czasem wydaje się, że do
rośli wierzą, że małe dzieci nie mają żadnej świadomości utraty i śmierci.
To nieprawda”4. Dziecko może mieć własny sposób postrzegania i rozumie
nia tych zjawisk. Jest on uwarunkowany poziomem aktywności poznawczej
umysłu5, związanym m.in. z wiekiem dziecka.

Aby opisać zakres i charakter cierpienia dziecka i jego rodziny w per
spektywie zbliżającej się śmierci, warto odwołać się do koncepcji cierpienia

2
„„ Orloff, SM. Hufy Pediatrie paltiatiye and hospice care Iw:] CA. Corr, D,E. Baik (red.),
Chitdrens encounters with death, bereayement, and coping, Springer Publishing, New York
2010, s. 413.
A. Naumiuk, O śmierci wprocesie wychowania {w:] M. Górecki (red.), Prawda umierania i ta
jemnica śmierci, Żak, Warszawa 2010, s. 176.

„ C.A. Corr, Chitdren”s emerging awareness and understandings oftoss and death [w:] C.A. Corr,
D,E. Baik (red.), Chitdren”s..., dz. cyt., s. 21.
MM. Malone, Consciousness of dying and projectiyefantasy ofyoung chitdren with maltgnant
disease [w:] T. Krulik, B. Holaday, IM. Martinson (red.), uze chitd andfamityfactng tffe-thre
atening ittness, J.B. Lippincott, Philadelphia 1987, s. 166.
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totalnego, obejmującego sferę fizyczną i uczuciową, myśli chorego, odgrywa
ne role i kontakty spoleczne, a także pojawiające się pytania egzystencjalne6.
W tym ujęciu ból może być rozpatrywany w wymiarze somatycznym, psy
chicznym, socjalnym i duchowym7. Teoria cierpienia obejmująca podstawo
we płaszczyzny aktywności chorego tłumaczy również zasadność traktowania
jego rodziny jako wspólnoty uczestniczącej w tym cierpieniu. Śmierć dziecka
jest jedną z największych strat rodziny, dlatego dotyka ona wszystkich do
mowników, przyjaciół, a nawet pracowników medycznych, którzy zajmowali
się dzieckiem6. Można więc założyć, że wszystkie te osoby zostają włączo
no w zakres cierpienia totalnego. Praktycznie od momentu wykrycia nieule
czalnej choroby dziecka jego bliscy muszą się zmagać z perspektywą straty.

Jednym z obszarów naznaczonych cierpieniem jest sfera duchowa. Do-
strzeżenie tego faktu jest szczególnie ważne w kontekście tzw. medykaliza
cji opieki. Wiąże się ona z przeakcentowaniem roli dzialań, które mają na
celu zminimalizowanie dolegliwości fizycznych pacjenta. W biomedycznym
modelu terapeutycznym ludzki umysł i życie duchowe uznaje się za wyższe
funkcje materii, które można zredukować do jakości empirycznych9. Takie
ujęcie zagadnienia zdrowia i choroby opiera się na postulacie bezosobowych
stosunków panujących między chorym, jego bliskimi a lekarzem. Niewy
starczalność tego modelu jest dzisiaj oczywista,

f..] dlatego w chwili obecnej podejmuje się starania w kierunku możliwie
wszechslxonnego zaspokojenia wszystkich indywidualnie ważnych dla człowieka
potrzeb, podkreślając zarazem rolę ostatniego etapu życia jako szansy na osiąg
nięcie def rzałości10.

Chociaż w przypadku dziecka nie można mówić o możliwości osiągnię
cia przez nie pełnej dojrzałości, to oddzialywanie choroby może znacznie

6 M. Kowalczyk, Choroba jako cierpienie wszechogarniajace (w:f J. Binnebesel i in. (red.), Po-
— zamectycz,ze aspekty opieki patiatywno-hospicyjnej, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2010, s. 40.

J. Binnebesel, Opieka nad dziećmi t mtodzież z chorobq nowotworową iv doświadczeniu pa
cjentów, UMK, Toruń 2003, s, 20.
B.A. Seyda, A.M. Fitzsimons. Infant deaths [w:J CA. Corr, D.E. Baik (red.), Chddren 3...,
da. cyt., s. 83.

° G. Holub, Etyczna problematyka chorób przewtekłych, 15,03.2007, http://www.mp.pl/etyka/
terapia chorob!show.html?id=3t192 [dostęp: 12.11.2015].

° K. do Walden-Galuszko, Psychoonkologia iy praktyce klinicznej, PZWL, „Warszawa 2012,
s. 131. Troska o zapewnienie pacjentowi wsparcia adekwatnego do jego potrzeb bio-psy
cho-spolecznych i duchowych jest ważnym zadaniem personelu opiekującego się chorym.
Zob. M. Pasok, K. Kucharzyk, Problemy zdrowotne chorej po leczeniu przeciwnowotworowyni
raka piersi — w środowisku domowym fw:] G. Dębska. A. Goździalska, J. jaśkiewicz (red.), Ro
dzina o” zdrowiu i w chorobie. Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym, KTE - WFM,
Kraków 2012, s. $0
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przyspieszyć ten proces i spowodować, że wyjdzie on poza ramy powszech
nie stosowanej periodyzacji.

Cierpienie duchowe jest bolesną konsekwencją bólu, który dotyka czło
wieka w całej złożoności jego funkcjonowania. Ból, „przebijając się” do
świadomości człowieka, generuje różnego rodzaju pytania. Są one stawiane
przez chorego i jego bliskich. Dotyczą między innymi sensu życia, cierpie
nia, istnienia Boga i życia po śmierci. Spośród istotnych pytań egzystencjal
nych szczególną wagę ma pytanie o sens życia, gdyż choroba może wywołać
jego zagubienie”. U rodziców chorego dziecka brak poczucia sensu życia
wiąże się z zaburzeniem realizacji ich roli rodzicielskiej, nadającej sens ich
zaangażowaniu w opiekę nad dziećmi”2. Bliskość dziecka, którego życie jest
zagrożone, powoduje, że w umysłach zdrowego rodzeństwa pojawiają się
myśli, iż życie człowieka jest pozbawione tego, co transcendentne:

Myślę, że wsumie to takjakzwierzęta trochę [..] Rodzimy się, bo nie mamy na
to wpływu, czy się urodzimy, czy nie. No i żyjemy sobie, żyjemy i umieramy [j13

Zagubienie sensowności ludzkiej egzystencji wprowadza człowieka
w stan ducha, któremu trudno zapobiec.

Cierpienie duchowe umierającego dziecka przyjmuje często charakter
myślenia o śmierci. Odwołując się do badań przeprowadzonych przez Józe
fa Binnebesela, można przyjąć, że lęk przed śmiercią dotyczy głównie dwóch
problemów:

W przypadku pierwszym, lęk przed śmiercią ma naturę egzystencjalną i jest
raczej rozważaniem, co by było gdyby; drugą kwestię zawierającą się we wska
zywanym przez pacjentów strachu przed śmiercią, jest odczuwanie konkretnej
obawy o swoje życie. Najczęstszym stwierdzeniem było; „boję się, że umrę”4.

Lęk występujący u dzieci i młodzieży zagrożonych śmiercią konstruowa
ny jest przez wiele zmiennych, które wpływają na sposób jego przeżywania.
Jedną z nich jest wiek i związana z nim przynależność do danej grupy roz
wojowej. Warto podkreślić, że w świette badań prawie 97% osób mówiących
o bólu duchowym to młodzież”5. Dla niej śmierć oznacza kres przyjaźni,

11 E. Jundziłł, R. Pawłowsica, Pedagog wobec osoby chorego, Harmonia, Gdańsk 2010, 5, 36,
L. Bakiera, Ż. Stelter, Rodzicielstwo z perspektywy rodziców dziecka pełnosprawnego i niepeł
nosprawnego intelektualnie, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2010, 20, s, 132.

13 Wypowiedź ustną otrzymano w ramach realizacji badań własnych dotyczących funkcjonowa
nia rodzin dzieci objętych opieką hospicjum domowego (2014—2015) na terenie Małopolski.
gadania przeprowadzono metodę wywiadu pogłębionego.

14
j, Binnebesel, Opieka.., dz, cyt, S. 136—137,

15 Tamże, S. 138,
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relacji i nadziei na tworzenie w swoim życiu kolejnych więzi. Wprowadza
w samotność egzystencjalną, pełną duchowego bólu.

Pytania cierpiącego człowieka dotyczą Boga, nawet jeśli pacjent jest w sta
nie religijności nieuświadomionej16. Cierpiący człowiek pyta o wolę Boga,
która w kontekście choroby bywa różnie odczytywana. Bóg może być po
strzegany jako ktoś uzdrawiający, testujący bądź karzący człowieka17. Warto
zaznaczyć, że obraz Boga jako „sędziego i buchaltera spisującego złe uczynki
i karzącego za nie tkwi jednak głęboko w psychice”18. Jest on też obecny
w świadomości społecznej. Taki obraz Boga wplywa na poziom odczuwania
cierpienia przez umierające dziecko, potęgując w nim lęk. Uwidacznia się on
również w atmosferze rodzinnej, przenikniętej cierpieniem totalnym:

Babcia napoczitku takgłośno zastanawiała się, czy to, że Tomekjest chory
czy to nie jest kara za coś. To najbardziej boli. A ja jej tak mówię: „Babciu, to
jest grzech tak mówić. Czy babcia sobie wyobraża, że Bóg mógłby być taki mści
wy, żeby się na dzieciach mścić?!” Ale takie jest, takie jest tych tudzi starszych
nsyśtenie, że to może kara za coś.

Niełatwo jest skonfrontować wiarę z trudnym doświadczeniem egzy
stencjalnym, dlatego człowiek zbliżający się do śmierci często potrzebuje
pomocy wzmacniającej siły jego ducha. W przypadku choroby i śmierci
dziecka potrzeba ta jest często dzielona przez członków rodziny, a ich cier
pienie wymaga równie starannej diagnozy i wsparcia, które poruszy zarówno
duchowe, jak i religijne pokłady jego aktywności życiowej.

Teoretyczne założenia wsparcia duchowore1igijnego
Aby zaprezentować szeroki zakres wsparcia środowiska rodzinnego ogar
niętego terminalną chorobą dziecka, należy uściślić kilka podstawowych po
jęć. Rozpatrując przeżycia wewnętrzne człowieka, w literaturze przedmiotu
wyróżnia się jego sferę duchową i religijną19. Obie związane są z niemate
rialną częścią. Pierwsza z nich konstytuuje duchowość, czyli szeroko rozu
mianą aktywność życia wewnętrznego człowieka, które według Christiny
M. Puchalski można scharakteryzować następująco:

V.F. Franki, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przeŁ A. Wolnicka, Czarna
Owca, Warszawa 2013, s. 84—85.
K. dc Walden-Galuszko, Psychoonkotogia..., dz. cyt., s. 212.
J. Binnebesel, Opieka..., dz, cyt., S. 146.

° P. Krakowiak, Duchowo-religijna troska o ciężka i przewlekle chorq osobę [w:] P. Krakowiak,
1). Krzyżanowski, A. Modlińska (red.), Przewlekte c/lwy w dunu. Poradnik dla rodzin i opie
kunóy, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2010, s. 324—325.
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Przez duchowość ludzie rozumieja znaczenie i sens życia. Może na nią wply
nąć choroba tub utrata kogoś bliskiego. Można ej też doświadczać na różne spo
soby — nie tylko przez religię, ale także przyrodę, sztukę, nauki humanistyczne
i racjonalne myślenie. Niektórzy utożsamiają ją z Bogiem, niektórzy z rodziną,
a inni odnajdują ją w przyrodzie. Jest ona bardzo osobista20,

Indywidualny wymiar przeżywania duchowości zakłada, że każdy czło
wiek doświadcza jej na swój sposób i rozwija się w jej przestrzeni.

Religijność z kolei jest zbiorem prawd wiary, tradycji i rytuałów związa
nych z ustosunkowaniem się do Boga oraz przynależnością do wspólnoty
religijnej21. Tożsamość religijna wiąże się z przynależnością do konkretnej
religii, stąd można mówić o religijności islamskiej, hinduskiej, buddyjskiej,
żydowskiej czy chrześcijańskiej. Każda z nich ma niepowtarzalny charakter,
a przyjęta przez jednostkę staje się jej osobistym wyznaniem.

Powyższe rozróżnienie, istotne dla metodyki wsparcia społecznego,
sugeruje, że relacja z Bogiem dokonuje się w przestrzeni religijnej, stano
wiącej istotną część duchowości22. Rozróżnienie to ma przede wszystkim
znaczenie funkcjonalne i zwraca uwagę na wielką wagę duchowości i re
ligijności w życiu człowieka. Opierając się na tym rozróżnieniu, w dalszej
części artykułu przyjmuje się, że wsparcie wobec osób niewierzących będzie
wyrażało ideę tolerancji i szacunku do ich duchowości, natomiast w przy
padku osób utożsamiających się z konkretną religijnością będzie oznaczało
pomoc o charakterze duchowym i religijnym. Pozwala to na zdefiniowanie
opieki duchowo-religijnej i przyjęcie za Piotrem Krakowiakiem i Andrzejem
Seredą, że

[...] opieka duchowo-religijna w służbie zdrowia jest sposobem pomocy w zna
lezieniu pokoju wewnętrznego dla chorych w kryzysie związanych z leczeniem,
pragnących odzyskać silę i równowagę. Jest odpowiedzią na poczucie izolacji
i wyobcowania, często towarzyszącym pacjentom podczas dlugiej czy nieuleczal
nej choroby23.

20 Kling, Spirituatity on important component of patient care. An expert interyiew with
Christina M Puchalski, MD, 2.03.2011, http:limedscape.com!yiewarticlel738237 [dostęp:

2112.20151.
21 P. Krakowiak, Duchowo-religijna.,., dz. cyt., s. 325.
22 K. dc Walden-Galuszko, Problemy psychicznr duchowe i etyczne [w:} K. dc Walden-Gałuszko,

A.). Kaptacz (red.). Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej, PZWL, Warszawa, 2008,

s. 219—220.
P. Krakowiak, A. Sereda, Opieka duchowo-religijna [w:] J. Binnubesel i in. (red.), Przewlekle

chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2012,

s. 254.
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Warto podkreślić, że rozważania na temat opieki duchowo-religijnej
mają aspekt ekumeniczny, a także międzyreligijny, co umieszcza to zagad
nienie w bardzo szerokim kontekście, znacznie przekraczającym wymogi
formalne dotyczące tej publikacji. Wydaje się, że skupienie się na założe
niach opieki duchowo-religijnej realizowanej w Kościele katolickim pozwoli
na wskazanie ogólnych kierunków działań, mających uśmierzyć cierpienie
na płaszczyźnie duchowej.

Ważnym dopowiedzeniem jest podkreślenie różnicy pomiędzy „opie
ką” a „pomocą”. Pierwsze pojęcie domniemywa bierną rolę podmiotu oto
czonego opieką, a drugie podkreśla aktywną rolę podmiotu przyjmującego
pomoc21, Różnicę między opieką a pomocą stosuje się przede wszystkim
w naukach społecznych, zwłaszcza w kontekście rozważań na temat wspar
cia społecznego. Wsparcie społeczne, podobnie jak wiele innych pojęć z za
kresu działań społecznych, wiąże się z podejściem pragmatycznym, a jego
celem jest okazanie aktywizującej pomocy:

Gdy ludzie mają się do kogo zwrócić, potrafią lepiej radzić sobie ze stresora
mi związanymi z pracą, bezrobociem, problemami maiżeńslcimi oraz poważnymi
chorobami, a także codziennymi kłopotami życiowymi25.

W teologii nie stosuje się tak ścisłego rozróżnienia i częściej mówi się
o opiece i trosce duszpasterskiej niż o wsparciu, ale znaczenie pojęć jest
tożsame. Według Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia „tro
ska duszpasterska o chorych polega na opiece duchowej i religijnej. Jest
ona podstawowym prawem chorego i obowiązkiem Kościoła”26. Wsparcie
duchowo-religijne obejmuje zakres działań, których wspólnym celem jest
zaniesienie „słowa i łaski Chrystusa tym, którzy cierpią i opiekują się nimi”27.
Opiera się na przekonaniu, że chrześcijańskie spojrzenie na śmierć pozwala
bronić się przed jej niszczącym wpływem. Przeciwstawia się mu bowiem
prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz konsekwencjach
tych wydarzeń dla ludzi wierzących. Działania wspierające, podejmowane

24 A. Miruć, O istocie pornoci” społecznej, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2006,
- 1(5), s. 26.

R.]. Gerrip, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, przek 3. Radzicki i in., WN PWN, Warszawa
2011,s. 412.

26 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Slużby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia Mi-
- chaelinum, Watykan 1995, nr 108, s. 86.

Tamże, nr I 1t).
„t” Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002, nr 1010—1014, Chrześcijańska

koncepcja życia i śmierci cziowieka zaklada potrzebę przygotowania się do niej, co jest zgodne
z założeniami tanatopedagogiki. Zob. J. Binnebesel, Tanatopedagogika w doświadczeniu wie
lowymiarowości człowieka i śmierci, Adam Marszałek, Toruń 2013 s. 235—239.
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wobec chorej osoby i jej bliskich, mogą przynieść pociechę, pomóc skon
frontować się ze zbliżającą śmiercią oraz przetrwać jedną z najboleśniej
szych chwil, jaka może zdarzyć się w życiu rodzinnym.

Praktyczna realizacja wsparcia w cierpieniu duchowym

Mając na uwadze szeroki zakres wsparcia duchowego, można wskazać kilka
szczegółowych zagadnień, które pozwolą przybliżyć jego rozumienie, Zo
staną zasygnalizowane kwestie związane z osobami świadczącymi pomoc
duchowo-religijną, z udzielaniem sakramentów małym dzieciom oraz ze
wsparciem w czasie agonii i bezpośrednio po śmierci dziecka.

Kapelan i zespół opieki duchoworeligijnej

Opieka duchowo-religijna nad chorym dzieckiem spoczywa przede wszyst
kim na osobach, które otrzymały stosowny mandat wspólnoty religijnej do
pelnienia tej funkcji. W Kościele katolickim pomoc duchowo-religijna dla
umierających i ich rodzin powinna być zapewniona przez kapelanów29, któ
rzy wchodzą w skład szpitalnych zespołów opieki paliatywnej bądź zespo
łów hospicyjnych. Może być ona również realizowana przez duszpasterzy
parafialnych, wśród których szczególną odpowiedzialność za realizację tego
duszpasterstwa ponosi proboszcz30.

Warto podkreślić, że obok kapelanów pomocy duchowej choremu i jego
rodzinie mogą udzielać członkowie zespołów duszpasterskich, które wspie
rają pracę kapelana. Ta idea przyniosła już wiele dobrych owoców:

Niezliczone są przyklady dziel i czynów miłosierdzia wobec chorych, które
podejmują osoby niewyświęcone zarówno pojedynczo, jak i w różnych formach
apostolatu zespolowego. Dzięki temu chrześcijanie s obecni w pierwszej linii
w świecie cierpienia i choroby31.

O ile wsparcie sakramentalne należy do zadań kapelana, to szeroko ro
zumiane poradnictwo duchowo-religijne może być podejmowane również

29 Z. Pawlak, Opieka duchowa w terminalnej fazie choroby, „Nowa Medycyna 2001, 1, http://
czytelniamedyczna.p111318,opieka-duchowa-w-terminalnej-fazie-choroby.html [dostęp:
21.12.2015].

30 Kodeks Prawa Kanonicznego, przeł. E. Sztafrowski, Pallottinum, Poznań 1984, kan. 530.
31 Instrukcja Stolicy Apostolskiej o niektórych kwestiach dotyczgcych współpracy świeckich w mi

nisterialnej posłudze kapłanów „Ecclesiae dc Mysterio” 15 VIII 1997, Cz. 2, „L”Osseryatore
Romano”, wyd. polskie, 1998, 12, s. 38 (art. 9 5 1).
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przez osoby świeckie32. Ich wsparcie może się okazać niezastąpioną pomo
cą, z której korzystają chore dzieci i ich bliscy. To generuje potrzebę tworze
nia zespołów duszpasterskich w placówkach ochrony zdrowia. Dzięki nim
możliwe staje się profesjonalne udzielanie pomocy duchowo-religijnej33.

Sens funkcjonowania zespołów pomocowych jest zakorzeniony we współ
pracy z kapelanem:

Nie chodzi o to, by mieli oni wyręczać ksiedza w jego posłudze kapłańskiej,
ale by mu pomagać, by chory wiedział, że pielęgniarka, lekarz czy wolontariusz
współpracują Z kapelanem. Ze z nimi można porozmawiać, a kiedy trzeba, można
się też pornodlić.

Interdyscyplinarny charakter zespołu duszpasterskiego daje szansę na
optymalną pomoc udzielaną dziecku i jego rodzinie.

Wśród zadań, które mogą być realizowane przez zespoły duszpasterskie,
Lucjan Szczepaniak wymienia: przygotowanie dziecka do sakramentów,
udział w okolicznościowych mszach świętych, rekolekcjach, prowadzenie
dokumentacji duszpasterskiej i korespondencji, prowadzenie biblioteki re
ligijnej, koordynowanie wolontariatu, a także podejmowanie bezpośrednich
kontaktów i rozmów z dziećmi i ich bliskimi35.

Działania kapelana ukierunkowane są na głoszenie słowa Bożego, modli
twę i udzielanie sakramentów, zwłaszcza sakramentów inicjacji chrześcijań
skiej oraz sakramentów związanych z chorobą i śmiercią36. Kapelan może
udzielić wsparcia sakramentalnego zarówno choremu dziecku, jak i człon
kom jego rodziny. Przez wyjaśnienie treści poszczególnych sakramentów

P. Krakowiak, A. Paczkowska, E. Starkel, Praca socjalna w służbie terminalnie chorym i ich bh-
skini w opiece patiatyw;io-hospicyjnej [w:l J. Binnebesel i in. (red.), Pozamedyczne..., dz. cyt.,
S. 16.
idea tworzenia zespołów duszpasterskich wspomagających kapelana w trosce o dobro ducho
we pacjentów i ich rodzin staje się w Polsce coraz bardziej powszechna. Przykładem może być
inicjatywa Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawia II
w Krakowie, wyrażająca się w powołaniu Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Dusz
pasterskiej św. Jana Bożego, http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/node/150 [dostęp: 26.11,2015].
Należy podkreślić, że celem studiów jest także nabycie i poszerzenie wiedzy oraz kompetencji
potrzebnych kapelanom do realizacji ich zadań. Zagadnienie wsparcia i formacji kapelanów
domaga się szerzej zakrojonych analiz i badań,
KSzabita, Z „dlozo,%i relacji osobowych w niedycynie. Humanizacja dzialan niedycznycli
a obecność kapela na przy chorym [w:J K. Moćko (red.), Kapelan szpitalny i zespoły medyczne
we wspólnej posłudze przy chorym, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, s. 42.
L. Szczcpaniak, Posługa kapelana w Uniwersyteckim Szpita In Dziecięcym iy Krakowie iy ta-
tac/i 1995—2009 [w:] K. Moćko (red.), Kapelan..., dz. cyt., s. 67.

36 Tenże, Troska o dziecko umierajqce iy szpitalu. Studium z pogranicza medycyny i teologii
moralnej, ITKM, Kraków 2008, s. 144—155.
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duszpasterz powinien ukazać miłość Bożą. W ten sposób w życiu chorego
dziecka i jego bliskich może się pojawić nadzieja37, która ma swoje źródło
w Bogu. W takim przypadku postawa zaufania jest określana jako „nadzieja
religijna”38. Nadzieja ta charakteryzuje się zawierzeniem swego życia Bogu.

Warto zaznaczyć, że kapelan może również pomagać tym dzieciom i ro
dzinom, które nie identyEkują się z wiarą w Boga, udzielając im właściwej
opieki duchowej39. Dzieje się tak wtedy, gdy ksiądz jest człowiekiem dialogu40:

Kapelan stara się zapewnić wsparcie duchowe poprzez budowanie retacji za
cifania i zawieranie więzów przyjaźni. W takiej atmosferze można zadawać pyta

nia egzystencjalne, a słowa kapelana, uczciwe, a czasem nieszablonowe, pozwalają
umierającej osobie znaleźć autentyczne i satysfakcjonujące odpowiedzi41.

Jak pokazuje doświadczenie, wymaganie to nie zawsze jest łatwe do speł
nienia. Istnieje bowiem tendencja do

[.. .3 zredukowania misji kapłana, niosocego choremu Boga, do roli smętnego po
cieszyciela zagubionego wśród przytłoczonym cierpieniem ludzf12,

Aby się jej przeciwstawić, potrzeba współpracy kapelana i zespołu, która

owocuje wzajemnym zrozumieniem i wsparciem w trudnych chwilach.

Wsparcie sakramentalne a problem „zdolności używania rozumu”

Zgodnie z zaleceniami Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
zadaniem wierzących osób, które przebywają w otoczeniu chorego, jest

[.. .3 ewangelizować śmierć, to znaczy głosić Ewangelię umierającemu. Jest ono
obowiązkiem duszpasterskim całej wspólnoty eldezjalnej t.]. Głoszenie Ewange
lii umierającemu wyraża się i aktualizuje w miłości, modlitwie i sakramentach43.

B. Kromolicka, Holistyczny charakter opieki nad przewlekłymi i terminalnie chorymi [w:l
P. Krakowiak, D., Krzyżanowski, A. Modłińska (red.), Przewlekle chory..., dz. cyt., s. 265—266.
Bi. Błock, Nadzieja onkologicznie chorych [w:] DM. Krzyżanowski, M. Payne, A,M. Fał (red.),
Ból i cierpienie ujęcie interdyscyplinarne. Żyć godnie do końca, Presscom, Wrocław 2013, s. 208.

B. Kromołicka, Holistyczny charakter..,, dz. cyt., s, 265.
40 A. Henriksson i in., Meeting needs offamity members ofpersans with tuje-threatening illness.

A support group program during Ongoing pattiatiye care, „Palłiatiye and Supportiye Care”

2011, 9(3), s.267,
41 S. Nołan, Spiritual care at the end ofluje. luc chaplain asa hopefutpresence, Jessica Kingsley,

London 2012, s, 126,
42 L. Szczepaniak, Posługa kapelana..., dz. cyt., s. 73.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta..., dz. cyt., nr 131, s. 108—109.
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Jedna ze wskazanych form pomocy duchowo-religijnej choremu czło
wiekowi polega na udzieleniu mu sakramentów. Jest to szczególna forma
„ewangelizowania śmierci”. Pierwszym i najważniejszym sakramentem,
które chore dziecko wierzących rodziców powinno otrzymać, jest chrzest.
Jego udzielenie, zwłaszcza w przypadku chorego dziecka, musi nastapić
natychmiast po urodzeniuu. Chrztu udziela kapłan, ale w sytuacji za
grożenia życia może to uczynić każdy, kto ma właściwą intencję5. Do-
syć często zdarza się, że chore dziecko otrzymuje chrzest z rąk kapelana
szpitala bądź pielęgniarki, Jeśli sakrament został udzielony jako „chrzest
z wody”, wówczas stosuje się obrzęd przyniesienia do kościoła dziecka już
ochrzczonego16. Gdy dziecko wraca do domu, zadanie to często należy do
miejscowego duszpasterza.

Kolejnymi sakramentami, które może przyjąć chore dziecko w zależno
ści od swej dojrzałości, są spowiedź, komunia święta i bierzmowanie. Ich
przyjęcie jest ważnym przeżyciem zarówno dla dziecka, jak i jego bliskich,
dlatego powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem47 i doko
nywać się we współpracy z rodzicami oraz proboszczem miejsca, jeśli dziec
ko przebywa w domu. Szczególnego znaczenia w perspektywie zbliżającej
się śmierci nabiera ostatnia Komunia Święta, czyli wiatyk.

Udzielanie wsparcia sakramentalnego choremu dziecku wiąże się z za
gadnieniem predyspozycji, jakie powinno ono posiadać, by móc przyjąć ła
skę Boga. Jednym z istotnych czynników jest poziom rozwoju umysłowego
dziecka oraz związana z tym zdolność rozumienia znaczenia sakramentu
i świadomej zgody na jego przyjęcie. Warto zauważyć, że udzielanie niektó
rych sakramentów nie posiada zastrzeżenia wymagającego od dziecka tych
predyspozycji. Przy udzielaniu chrztu nie ma więc znaczenia wiek i rozwój
umysłowy dziecka. Wymogi odnośnie do możliwości udzielenia tego sakra
mentu są skoncentrowane na postawach religijnych rodziców.

W przypadku bierzmowania przepisy zalecają, by oprócz osób „mają
cych używanie rozumu”48 przyjmowały je także dzieci znajdujące się w nie
bezpieczeństwie śmierci, nawet jeśli nie osiągnęły tej zdolności:

Należy jednak przedsięwziąć środki ostrożności, aby w razie niebezpie
czeństwa śmierci albo poważnych trudności innego rodzaju, dzieci otrzymały

Kodeks..., dz. cyt., kan. 867 1—2,
„ Tamże, kan. 861 2.

Konlćrcncja Episkopatu Polski, Obrzędy chrztu dzieci clostosolt”ane do zwyczajów diecezji pot
skzclz, Ksi”garnia św. Jacka, Katowice 2007, nr 186—206, s. 111—118.
Kodeks.., ciz. cyt., kan. 843 2.

„„ Tamże, kan. 889 2.
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bierzmowanie nawet przed dojściem do używania rozumu i nie zostały pozba
wione laski sakramentalnej49.

Motywem decydującym o jego udzieleniu jest dobro duchowe dziecka,
które realizuje się nawet w stanie niemożności rozumienia znaczenia tego
sakramentu.

W przypadku spowiedzi konieczna jest umiejętność posługiwania się
rozumem50, natomiast przepisy dotyczące przyjmowania Najświętszego
Sakramentu są łagodniejsze. Mogą go przyjmować także osoby, których
zdolności w tym względzie są znacznie ograniczone, gdyż wiara wspólnoty,
w której żyją, niejako uzupełnia nieuświadomioną wiarę51.

Szczególnym sakramentem w kontekście choroby i śmierci dziecka jest
sakrament namaszczenia chorych. Wymaga on nieco szerszego zaprezen
towania. Zgodnie z prawem kanonicznym sakramentu tego udziela się
wiernemu, który „po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebez
pieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości”52. O ile określenie nie
bezpieczeństwa śmierci w przypadku dzieci terminalnie chorych nie budzi
wątpliwości, to problematyczne jest założenie, że dziecko ma osiągnąć stan
używania rozumu. W duszpasterskiej praktyce Kościoła katolickiego udziela
się tego sakramentu chorym dzieciom, które ukończyły siódmy rok życia53.

Niestety wiele spośród chorych dzieci umiera, zanim go osiągnie. Kwestia

udzielenia sakramentu namaszczenia małym dzieciom wciąż budzi sporo
emocji i staje się niejednokrotnie powodem konfliktów, np. gdy proszący

o ten sakrament rodzice spotykają się z kategoryczną odmową księdza, bez
podania jej uzasadniania czy podjęcia próby zrozumienia sytuacji, w jakiej
się znaleźli.

Poszukując argumentacji, która mogłaby przyczynić się do rozszerze
nia możliwości szafowania namaszczeniem chorych, warto sięgnąć do ar
tykułu Antoniego Bartoszka51, w którym prezentuje on dogłębną analizę

Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy sakramentu bierzmowania dostosowane do zwycza
- jów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, nr 11—12, s. 23.

Kodeks..., dz. cyt, kan. 989,
s Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Dehon — Wydawnictwo Księ

ży Sercanów, Kraków 2007, nr 58.
52 Kodeks.,., dz. cyt, kan. 100451.

Tamże, kan. 9752.
A. Bartoszek, Sakrament namaszczenia cho,ych — dla dzieci, które nie osiqgnęły używania

rozumu? (i dla osób od urodzenia upośledzonych umysłowo?), „Studia Paswralne” 2010, 6,

s. 168—182. Warto zauważyć, że przytaczany tekst stanowi jeden z nielicznych głosów w dys

kusji nad kwestię udzielania sakramentu namaszczenia małym dzieciom. Należy podkreślić,

że artykuł stanowi ważne odniesienie, co potwierdza fakt zamieszczenia go na stronie Komisji

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, http://kkbids.episkopat.pl/

uploaded/a63/Anamnesis63-5estr.108-1 19.pdf [dostęp: 15.05.20171.
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historyczno-krytyczną dotyczącą omawianej kwestii, Opierając się na do
robku współczesnej teologii, autor dochodzi do wniosku, że udzielanie na
maszczenia małym dzieciom nie stoi w sprzeczności z jego istotą. Chociaż
dziecko nie potrzebuje odpuszczenia grzechów ani umocnienia w walce ze
swymi słabościami, to w tej sytuacji

[.. J sakrament namaszczenia będzie wsparciem dla rodziców i bliskich, którzy
mogą być narażeni w doświadczeniu ciężkiej choroby dziecka, a zwłaszcza jego
śmierci, na szczególne szatańskie pokusy55.

Niekiedy wyrażają się one w niebezpiecznych poszukiwaniach rozwiązań
w magii czy okultyzmie.

Podkreślenie ektezjatnego charakteru sakramentu namaszczenia stanowi
ważne odniesienie, gdyż zwraca uwagę na wspólnotowy charakter życia ro
dzinnego. Nie chodzi o udzielenie sakramentu jedynie ze względu na dobro
członków rodziny - choć jest ono istotne — ale przede wszystkim ze względu
na dobro dziecka. Umocnienie w wierze, którą dziecko otrzymuje jako cnotę
wlaną w sakramencie chrztu, stanowi istotę udzielanego mu wsparcia. Waż
na jest również wiara rodziców, gdyż w niej można się dopatrywać uzasad
nienia udzielania sakramentu choremu dziecku, podobnie jak ma to miejsce
w przypadku udzielania komunii świętej dzieciom upośledzonym umysło
wo56, Istotne są również szczególne okoliczności udzielania tego sakramentu:

Jest rzeczą oczywistą, iż w kontekście poważnej choroby małego dziecka ro
dzice i bliscy modlą się bardzo intensywnie o jego zdrowie, Udzielenie sakramen
tu namaszczenia chorych z jednej strony umacnia wiarę w ctzdrowienie dziecka,
z drugiej jednak strony — jest świadomym powierzeniem dziecka lasce Boga i jego
świętej woli, Dziecko, które do tej pory było w rękach lekarzy, teraz zostaje odda
ne przez Jezusa Chrystusa Bogu Ojcu, przy czym nie oznacza to w żaden sposób
zaniechania działań medycznych57

Sakrament namaszczenia jest potrzebny dziecku, a także jego rodzinie,
Gdy jest ona wierząca, zwykle bardzo oczekuje takiego rodzaju wsparcia.
Argumentem za udzielaniem chorym dzieciom tego sakramentu może być
również doświadczenie praktyki duszpasterskiej, w której wielu rodziców
właśnie o to prosi. Przekonanie o potrzebie i wiara w skuteczność namasz
czenia chorych wzmacnia powyższe argumenty. Daje to nadzieję, że oma
wiana kwestia będzie coraz częściej podejmowana w Kościele.

A. Bartoszek, Sakrament dz. ct., s. 116.
„ Tamże, S. 119.

Tamże,s. 115.
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Wsparcie w agonii ipo śmierci dziecka

Gdy zbliża się śmierć dziecka, rodzi się pytanie o działania, które można

jeszcze podjąć, aby poprawić jakość jego życia. Beata Antoszewska odpo
wiada na nie w następujący sposób:

Musimy po prostu być, zatrzymać się, usiaśc przy nim. To jest najważniejsze,

kiedy rozpoczyna się proces umierania, Warto przyjrzeć się zakochanym, którzy

maję mnóstwo czasu na milczenie. Jak wiele mają do przekazania, właśnie mil

cząc58.

Owo milczenie może być jednocześnie czasem modlitwy za chore dziec

ko i jego bliskich. Wartość modlitwy w kontekście wsparcia duchowo-reli

gijnego jest nie do przecenienia.
Towarzyszenie umierającemu dziecku stanowi jedno z najtrudniejszych

zadań realizowanych w opiece paliatywnej. Zgodnie z przedstawionymi

wcześniej wskazówkami działaniem, które ma szansę zmniejszyć ból ducho

wy dziecka, może być wzbudzenie w nim przekonania, że jest bezwarunko

wo kochane przez bliskich i Boga. Ta kolejność budowania w dziecku świa

domości bycia kochanym wydaje się właściwa, ponieważ obraz Boga jest

w dużym stopniu ksztaltowany przez bliskich dziecka i atmosferę domo

wą9. Jest to szczególnie ważne w sytuacji zagrożenia życia małego dziecka.

Istnieje wiele sposobów okazywania miłości choremu dziecku. Obok wy

mienionych ważna może być rozmowa. Podobnie jak wszystkie inne dzia

łania rozmowy z umierającym dzieckiem powinny być przeprowadzane we

właściwy sposób na podstawie szczególnych kwalifikacji kapelana i czon

ków zespołu. Przed nieumiejętnym rozmawianiem z dzieckiem przestrzega

L. Szczepaniak:

Bez tych kwalifikacji rozmowa zostanie spłycona do chwilowego emocjonal

nego przeżycia. Wówczas wzruszając, nie wzbudza ona duchowej mocy, siły ma

jącej swoje źródło w Bogu, zdolnej przeciwstawić się cierpieniu. Potrzeba zatem

nie tylko kwalifikacji medycznych i psychologicznych, ale nade wszystko człowie

ka wiary60.

B. Antoszewska, Strata i żałoba — zarys problematyki [w:} B. Anioszewska, J. Binnebesel
(red.), Porozmawiajmy o śmierci UWM, Olsztyn 2014, s. 232,

J. Szymołon, Rola rozwoju moralnego i religijnego W procesie wychowania, „Studia nad Rodzi

ną” 2008, 12/1—2(22--23), s. 240.
° L. Szczepaniak, Rozmowa o cierpieniu i śmierci, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 2011—2012,

8—9, s. 110.



200 Wymiar 2. Myślenie trudne, lecz niezbedne — cenne doświadczenia śmierci

Pomoc choremu dziecku jest więc nie tyle mówieniem, co świadectwem
miłości i wiary. Dlatego we wsparciu paliatywnym należy się wystrzegać tzw.
szczebiotu, który stanowi jedną z form unikania trudnych pytań dziecka61.
Ważny jest moment, gdy dziecko pragnie szczerej rozmowy lub po prostu
obecności w milczeniu, Brak pytań jest także formą przekazu przez dziecko
informacji, które trudno wyrazić w sposób werbalny. Wsparciem może być
również dla niego mówienie prawdy. Należy wówczas uwzględnić analizę
indywidualnej sytuacji dziecka, a także doświadczenia personelu medyczne
go, pozamedycznego i członków rodziny62.

J. Binnebesel sugeruje, że w prowadzeniu trudnych rozmów z dzieckiem
warto uwzględnić sześć kroków opracowanych przez lekarzy onkologów za
wartych w protokole SPIKES63. Wystarczy wskazać pierwszy z nich, by zo
baczyć, jak istotne znaczenie mają uwarunkowania dialogu z chorym dziec
kiem. Autor zwraca uwagę na konieczność dostosowania języka używanego
podczas rozmowy, zadbania o właściwy wygląd osoby pomagającej, przygo
towania otoczenia, w którym odbywa się rozmowa oraz zwrócenia uwagi na
sposób zachowania się dorosłego rozmówcy5. Wydaje się, że zastosowanie
tych praktycznych wskazówek może znacznie ułatwić przebieg rozmowy
i przyczynić się do ograniczenia cierpienia duchowego.

Wsparcie duchowo-religijne podczas agonii dziecka powinno być udzie
lane również członkom rodziny. Źródłem pociechy dla rodziców może być
świadomość, że umierające dziecko jest w sposób sakramentalny przygoto
wane na odejście. Pomocne może być także przyjęcie przez nich sakramen
tów, jeśli jest to zgodne z ich przekonaniami i wolą. Możliwość rozmowy
z kapelanem i członkami zespołu w chwilach przesileń, a także wsparcie
udzielone bezpośrednio po śmierci dziecka stanowi ważne zabezpieczenie
chroniące nie tyle przed łzami i bólem, co rozpaczą. Pogrzeb dziecka zwykle
zapada w pamięci rodziców jako wydarzenie traumatyczne. Jednak gdy po
żegnanie z dzieckiem jest pełne pociechy płynącej z wiary, może przynieść
ukojenie. Pomaga w tym modlitwa, która dla praktykujących czionków rodzi
ny jest ważnym elementem w radzeniu sobie z niezmiernie trudną sytuacją.

Oczekiwanie na zbliżającą się śmierć dziecka łączy się z doświadczanym
przez rodziców poczuciem zawodu i winy:

I Z. Bohdan, Wotwitatżat w służbie dzieciom, które choru ja i które odchodza [w:) J. Binnebesel
i in. (red.). Przewlekle di. cyt., s. 338.

62 B. Antoszewska, Umieranie, ś,nierc strata, żałobcz — wybrane aspekty [w:] B. Antoszewska,
J. Binnebesel (red.), Porozmawiajmy dz. cyc, s. 81.
J. Binnebesel, Rozmowa z dzieckiem o .nzierci. Kontekst pedagogiczno-terapeutyczny Iw:]
B. Antoszewska, J. Binnebesel (red.), Porozmawiajmy..., di. cyt. s. 104—120.

61 Tamże, s. 105—110.
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Najważniejszą rolą rodzicow jest chronienie dziecka i troska o nie. Gdy zbliza

się koniec jego zycia, rodzice są przerazeni wizją utraty tej roli i często czują się
winni, że zawiedli dziecko, Są zli, ze nie mozna było więcej zdziałać65.

Przekonanie o niespełnieniu swojej roli jako rodzica, a także poczucie
winy z powodu śmierci dziecka może stać się dla nich dodatkowym ob
ciążeniem w ostatnich chwilach jego życia. Rozmowa z kapelanem bądź
przedstawicielem zespołu duszpasterskiego może być niezastąpioną formą
pomocy, pozwalającą na przeformułowanie trudnych odczuc.

Pomoc duchowa świadczona zdrowemu rodzeństwu jest skoncentrowa
na wokół trudnych pytań, uczuć i wyobrażeń dzieci. Często są one pełne

niepokoju i winy związanej z chorobą i śmiercią. Atmosfera religijna stwo
rzona w rodzinie może przyczynić się do konstruktywnego przeformułowa
nia zaistniałej sytuacji: „Najlepszym lekarstwem dla dziecka jest okazanie
mu miłości oraz zdjęcie z niego poczucia winy”66. Osobą najbardziej do tego
przygotowaną jest duszpasterz, choć należy podkreślić, że:

[.3 swięcenia lub mianowanie na duszpasterza me oznacza, że dana osoba prze
pracowała te kwestie Jest boss iem wielu duchownych, dla których odwiedzanie
chorych lub umierających ludzi w szpitalu lub w domu jest wyzwaniem praktycz
nie niemożliwym do zrealizowania67

Stąd też od kapelana oddziału paliatywnego czy hospicjum wymaga się
szczególnych predyspozycji, a także umiejętności zdobywania potrzebnej
wiedzy i doświadczenia w pracy z chorymi i ich rodzinami.

Najtrudniejszym wydarzeniem, wywołującym szczególnie intensywny
ból duchowy, jest śmierć dziecka. Niekiedy ból staje się tak wielki, że zaklo
ca zdolność kontrolowania emocji i dokonujących się zdarzeń. Krzyk, płacz,
histeria i chaotyczne działanie w ogromnym pośpiechu może doprowadzić
do tego, że cierpienie dziecka zostanie bezzasadnie wydłużone. Ma to miej
sce wówczas, gdy rodzice przerażeni agonią chcą jeszcze w jakiś sposób po
móc dziecku i podejmują irracjonalne decyzje wydłużające cierpienia mimo
znajomosci standardów opieki paliatywnej. Nalezy jednak pamiętać, że pra
wie wszyscy rodzice doświadczają szoku, gdy ich dziecko umiera, mimo iż
byli świadomi terminalnego charakteru jego choroby. Daje to podstawę do

65 D J Bearison, When treatmentfaits How niecudne caresfw dytngchitdren, Oxford Unwersity
Press, New York 2006, s. 222.

66 L. Szczepaniak, Troska..., dz. cyt., s. 115.
67 p,w, Speck, Pattiatiye care aud ctzaptaincy, psychotogy [w:] B. Morsroe, D. Oliyiere (red.), Pa

tientparticipatwn inpattiatiye care. A yokefo; the yoicetess, Oxford Uniyersity Press, Oxford
2003, s. 172
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przyidyyania różnych reakcji rodziców i wspierania ich na miarę gotowo
ści przyjęcia przez nich pomocy.

Każda rodzina na swój sposób przeżywa czas po śmierci dziecka. Do
brze, gdy zapanuje po niej spokój i cisza. Rozpacz i ból wyrażane przez
krzyk i płacz mogą unicestwić szansę na pożegnanie ciała dziecka, które
leży w łóżku i tam powinno być umyte i przebrane. Modlitwa, która może
towarzyszyć tym chwilom, nadaje im szczególny wymiar. Ostatnie chwile
życia dziecka są ważne w procesie żałoby, ale należy podkreślić, że decydu
jący wpływ mają momenty następujące tuż po śmierci. Jest to czas pożeg
nania przez rodzeństwo, dziadków i pozostałych bliskich. Dotknięcie ciała
zmarłego brata czy zmarłej siostry należy rozumieć jako gest miłości, choć
nie zawsze jest tak odbierane68. Fizyczna bliskość ciała brata lub siostry jest
ogromnym wstrzasem dla dziecka, ale ma również aspekt wychowawczy —

rodzeństwo przekonuje się o realizmie śmierci. Jednocześnie zapobiega to
niekontrolowanemu fantazjowaniu na temat losów zmarłego brata bądź
zmarłej siostry. Wsparcie pozostalych członków rodziny, zwłaszcza dziad
ków umierającego dziecka, powinno być również zachętą do modlitwy za
rodzinę. Trzeba przy tym pamiętać, że cierpienie dziadków ma podwójny
wymiar. Cierpią oni po śmierci wnuka i przeżywają ból związany ze świado
mością, że ich dorosłe dziecko cierpi po stracie syna bądź córki70.

Po śmierci dziecka członkowie rodziny mogą zadawać pytania, których
tematyka wiąże się ze śmiercią. Są one najczęściej konkretne, choć z punktu
widzenia profesjonalistów niekiedy banalne, Niemniej członkowie zespoiLi
wspierającego rodzinę powinni znaleźć czas, by wysłuchać pojawiających
się wątpliwości i wyczerpująco na nie odpowiedzieć71.

Pomoc duchowo-religijna udzielana umierającemu dziecku i jego rodzi
nie należy do najtrudniejszych zadań stojących przed zespolami pomoco
wymi. Sprostanie im wymaga gruntownej znajomości omawianej tematyki,
metodyki pomocy oraz wzajemnej współpracy. Jeśli czynniki te są realizo
wane na odpowiednim poziomie, niesiona pomoc jest adekwatna do potrzeb
dziecka i jego bliskich, ponieważ przynosi im ulgę, a tych, którzy pomagają,
utwierdza w przekonaniu o sensowności podejmowanych wysiłków.

1). Doyle, 1), Jefircy, PaUiati;”c care in tle homo, Oxtórd Uniyersi Prcss, Oxlrd 2000, s. 119.
1. Domiriica, Inst cny roJl;cttw;. Ffelpii;ę porŁ;;ts to do tliin%s t/wir ;ya wlec; t/jej, cl;;lcl lOs,

—

- Dziwo, Lonman znd Todd, London 1997, s. 10—11.
B. D-ayies i in., Bercayw;;ent {w:] OS. Carter, M. Leyentown (red.), Pattiatiye careJhr inJaiitS.
chitdren. aud adolescents, johns Hopkins Uniyersity Press, Baltimore 2006, s. 216.

1 Krakowiak i in., Sztuka komtenikacji z osobami te kresu życia. Poradnik dla profesjonatistów
i opiekunów „ueformatnych — rodzi,; i wotontaeżuszy, fundacja Lubię Pomaęać Gdańsk 2013,
5 105.
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Zakończenie

Rola duchowości w procesie choroby i umierania jest na tyle istotna, że war

to poświęcić jej więcej uwagi w pracach naukowych. Kiedy jest to trudne do
zrealizowania, należy chociaż sygnalizować tę problematykę, co było celem
podjętych rozważań. Wydaje się, że podkreślenie konieczności zaintereso
wania się duchowością w umieraniu na polu badawczym stanowi naglącą
potrzebą współczesnego społeczeństwa, w którym nie brak tendencji do
zredukowania procesu umierania do sfery biologicznej. Holistyczne ujęcie
człowieka zmagającego się z cierpieniem i śmiercią pozwała spojrzeć na te
wydarzenia bardziej humanitarnie i religijnie.

Traumatyczne przeżycia mogą być przyczyną definitywnego odejścia
od wiary lub źródłem odnowy religijnej. Choroba może się więc stać bodź
cem do osiągnięcia duchowej dojrzałości przez członków rodziny dziecka.
Zaprezentowanie specyfiki cierpienia duchowego wywołanego przez zbli
żającą się śmierć dziecka pokazało, że wsparciem, które może zmniejszyć
ekspansywność cierpienia umierającego dziecka i jego bliskich, jest pomoc
o charakterze duchowo-religijnym. Jeśli jest ona udzielana przez odpowied
nio przygotowane osoby, stanowi odpowiedź, która poszerza horyzontalny
wymiar cierpienia, umieszczając go w kontekście życia społeczności wie
rzących. Może także nadać lub wzmocnić wertykalny charakter ludzkiego
cierpienia, co dokonuje się przez odniesienie go do Boga.

Działalność kapelanów oraz zespołów duszpasterskich jest konkretną
formą pomocy duchowo-religijnej. Wzajemna współpraca stanowi podsta
wę do zwiększenia zasięgu tej pomocy oraz poprawienia jej jakości. Rozwój
tego rodzaju działalności daje nadzieję na coraz lepszą opiekę chorych dzie
ci i ich rodzin, Wyraża się ona przez konkretne działania, wśród których
szczególną rolę odgrywa udzielanie sakramentów, modlitwa i rozmowa.
Perspektywa poszerzenia zakresu ich dostępności, zwłaszcza wobec małych
dzieci, stanowi postulat warty dalszych analiz i dyskusji. Dzięki pomocy
wzmacniającej sferę duchową cierpiącego człowieka śmierć nabiera nowego
znaczenia. Umierającemu dziecku należy więc udzielić wsparcia, które spo
woduje, że dramat ostatnich chwil życia zostanie otulony miłością ludzką
i Bożą.
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