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Święta krew w szpitalu
Szpital Miejski imienia Jana
Pawła II w Elblągu otrzymał dziś
relikwię swojego patrona.
Kropla krwi papieża Polaka
została przyjęta podczas mszy
świętej w odnowionej kaplicy
szpitala. Więcej zdjęć.
Pomysł nadania placówce przy
ul. Żeromskiego imienia Jana
Pawła II pojawił się podczas
wizyty Ojca Świętego w Elblągu w
1999 roku. Pracownicy szpitala
zabezpieczali wówczas
pielgrzymkę pod względem
medycznym, a po wizycie papieża
złożyli do Rady Miejskiej wniosek
o nadanie szpitalowi imienia Jana
Pawła II.

(fot. Anna Dembińska)

W maju przyszłego roku szpital
miejski będzie gościł uczestników zjazdu przedstawicieli placówek szpitalnych, które noszą imię Jana Pawła II. To
między innymi z powodu tej uroczystości dyrekcja placówki chciała pozyskać relikwię, aby nie trzeba było jej
wypożyczać. Z prośbą o przyznanie relikwii zwrócono się do księdza kardynała Stanisława Dziwisza, osobistego
sekretarza Jana Pawła II.
- Nasz pomysł poparł kapelan szpitalny oraz biskup elbląski ksiądz Jacek Jezierski. Wystosowaliśmy oficjalne pismo
do kardynała Dziwisza, który dysponuje wszelkimi pamiątkami związanymi z Janem Pawłem II. Cały proces związany
z uzyskaniem relikwii trwał od końca maja aż do dzisiaj, do oficjalnego złożenia krwi świętego w relikwarium – mówi
Wiesława Lech, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.
Dzisiejszą uroczystość prowadził kapelan szpitala ksiądz Zdzisław Bieg, który w 1989 roku koncelebrował mszę
świętą w Watykanie u boku Jana Pawła II.

- W tym roku obchodzimy 111. rocznicę powstania naszego
szpitala. Pacjenci często mówią, że wybierają nasz szpital,
ponieważ jest tu wspaniała rodzinna atmosfera. Jest tu tak
spokojnie i cicho. Historia szpitala pokazuje, że zawsze pracowali
tu ludzie serdeczni i gotowi do niesienia pomocy potrzebującym –
opowiada ksiądz kapelan Zdzisław Bieg. - Ku mojej uciesze
relikwiarz, w którym przechowujemy kroplę krwi Jana Pawła II, nie
został wybrany w klasycznej wersji krzyża, lecz w formie rąk
trzymających fiolkę. Czy w szpitalu może być lepszy relikwiarz niż
właśnie troskliwe ręce? Jest to przesłanie dla nas wszystkich. To inspiracja dla naszej pracy, abyśmy uczyli się
troszczyć o pacjentów – dodaje.
To trzecia relikwia po Janie Pawle II w Elblągu. Jego krew jest przechowywana również w kaplicy Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego i w Wyższym Seminarium Duchownym.
Michał Skorupa
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