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PRZEDMOWa  BISKUPa 
ARChIDIeCezjI ŁóDzKIej

Poproszono mnie o napisanie przedmowy do półrocznika o zasięgu ogólnopolskim 
zatytułowanego Forum Bibliotek Medycznych. Stanowi on zbiór fachowych artykułów 
zasadniczo poświęconych zagadnieniom, które nie są mi bliżej znane. Jednakże 
w skierowanej do mnie prośbie napisano, że są dwa powody, które ją uzasadniają. 
W przygotowywanym do druku periodyku ukaże się bowiem artykuł: Akcja Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej „Pola Nadziei” i plakat poświęcony Łodzi jako miastu 
czterech kultur, opracowany z okazji XXVII Konferencji Problemowej Bibliotek 
Medycznych. 

Pragnę wyznać, że zwłaszcza tematyka pierwszego ze wspomnianych wyżej 
artykułów jest mi szczególnie bliska, gdyż kilkakrotnie miałem zaszczyt uczestniczyć 
w otwarciu takich „Pól Nadziei”, m. in. na placu przy łódzkiej archikatedrze. Jak wynika 
z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Caritas naszej Archidiecezji, 
a także z cytowanego artykułu, „Pola Nadziei” to coroczna kampania na rzecz opieki 
paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami. Międzynarodowym 
symbolem są żonkile, które przypominają nam o osobach cierpiących, oczekujących 
naszej pomocy i opieki w trudnym okresie umierania”. Zbierane w ramach tej kampanii 
środki finansowe, pochodzące ze sprzedaży żonkili, są przeznaczone w całości na 
tworzenie i utrzymanie hospicjów, a także zapewnienie właściwej opieki nad osobami 
znajdującymi się w zaawansowanej fazie chorób przewlekłych, przede wszystkim 
chorych na raka. 

Szczególnym współczesnym świadkiem w sprawach ludzkiego cierpienia i choroby 
jest bez wątpienia Ojciec Święty Jan Paweł II, który w trakcie swojego długiego 
pontyfikatu wielokrotnie osobiście poznawał znaczenie słów: „choroba” i „cierpienie”. 
Z tej racji jego wypowiedzi na ten temat były niezwykle autentyczne i poruszały ludzkie 
serca. W jednym z przemówień wygłoszonych podczas pobytu w Poliklinice Gemelli, 
po złamaniu szyjki kości udowej, Jan Paweł II nazwał szpital „sanktuarium”, w którym 
„każdego dnia leją się łzy bólu i nadziei”. Wszyscy, którzy – z racji na swoje powołanie 
i wykonywany zawód – służą człowiekowi doświadczonemu chorobą i cierpieniem 
są osobami, które – zgodnie z cytowanymi wyżej słowami Jana Pawła II – posługują 
w szczególnym „sanktuarium bólu i nadziei”. Jest rzeczą oczywistą, że do prawidłowego 
i skutecznego wypełniania tej wspaniałej misji potrzebna jest wszystkim pracownikom 
służby zdrowia ciągle aktualizowana fachowa wiedza, którą mogą zdobywać m. in. ze 
źródeł wskazanych przez czasopismo Forum Bibliotek Medycznych. 


